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سفن تفرعم  زا  هتکن  هد 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

.نازیملا یگنهرف  هورگ  شرافس ] هب  [ ؛ هدازرهاط رغصا  سفن /  تفرعم  زا  هتکن  هد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 نازیملا ، بل  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.ص  63 يرهاظ :  تاصخشم 

.3 یسانش ؛ ناسنا  ینید  تفرعم  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( مجنپ پاچ  لایر (   7000 لایر 978-964-94734-9-9 ؛ :   7000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  6000 لوا ؛ ) پاچ   ) لایر  5000 کباش : 
( مهدزاود پاچ   ) لایر  20000 مهدزای ؛ ) پاچ   ) لایر  20000 متفه ؛ ) پاچ   ) لایر  8000  ؛

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1384 لوا :  پاچ  تشاددای : 

.1386 مود : پاچ  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.1388 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

.1390 متفه : پاچ  تشاددای : 

.1391 مهدزای : پاچ  تشاددای : 

.1392 مهدزاود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

سفن عوضوم : 

تایهلا عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یسانشدوخ --  عوضوم : 
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( مالسا  ) ناسنا عوضوم : 

نازیملا یگنهرف  هورگ  هدوزفا :  هسانش 

ن7 ط2 1388  / BBR55 هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

م 8490-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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3 ص :
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4 ص :
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5 ص :
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6 ص :
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یلاعت همساب 

همدقم

تیعقاو اب  طابترا  رد  سفن  تفرعم  هاگیاج 

تفرعم شور «  هتشذگ –  تمکح  زا  هدیرب  يا  هزات  هن  اما  تسا –  يا  هزات  تفگ  رظتنم  اه  نابز  اه و  شوگ  هک  میتفریذپ  یتقو  - 1
همه زا  يراـع  يدوخ  یلو  دـنک  رظن  شدوخ  هب  سکره  دـهاوخ  یم  هک  تساـه  ناـبز  نآ  زا  یکی  سفن »  تفرعم  قیرط  زا  یتـسه 

: دیوگب بجعت  تریح و  رس  زا  ناسنا  هک  ییاج  ات  ناکم ، نامز و  ندب و  زا  يراع  یتح  زیچ ،

منم هک  نانچ  ارم  منادب  یک  منم  هک  ناشن  یب  گنر و  یب  هچ  هو ،

طقف شدوخ  هک  دوش  یم  هجوتم  ینعی  دوش ، یم  ور  هبور  دوـجو »  » اـب هدرک و  روـبع  تاـیهام »  » هب نداد  تلاـصا  زا  لاـح  نیا  رد  و 
(1) .هدرم مولعم  هن  تسا و  هدنز  مولعم  اب  طابترا  مدق  نیلوا  نیا  دشاب و  هتشاد  دوخ  تیهام  ای  یتسیچ  رب  رظن  هکنآ  نودب  تسه ،

درک رپ  ار  ناعمتـسم  شوگ  دروآرد و  شدرگ  هب  ار  ناهج  خرچ  ناوت  یم  يرارکت  يداع و  ياـه  فرح  اـب  میدـش  هجوتم  یتقو  - 2
هب یفرح  دـیاب  اه ، ناسنا  َِملاع  رییغت  يارب  میتفریذـپ  یتقو  زین  فرط  نآ  زا  و  داد ، رییغت  ار  اه  ناسنا  َِملاع  ناهج و  ناوتب  هکنآ  نودـب 

هجو هک  دشاب  نایم 

7 ص :

.دییامرف عوجر  دوش » یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  راتشون «  هب  عوضوم  نیا  نییبت  يارب  - 1

سفن تفرعم  زا  هتکن  www.Ghaemiyeh.comهد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 13 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14858/AKS BARNAMEH/#content_note_7_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب راودیما  اتسار  نیا  رد  سفن  تفرعم  ثحابم  هب  ناوتب  دیاش  دهد ، تهج  ار  اهنآ  رادیاپ 

ناهج  » تفرعم هب  لوصو  هار  ریغـص ،» ناـهج   » ینعی ناـسنا »  سفن   » ِتفرعم تسا  دـقتعم  هک  تسا  یـشور  سفن ؛ تفرعم  شور  - 3
یلوصح ملع  اب  هک  اه  نهذ  نورد  يادـخ  هب  هن  یلو  دـیآ ، لیان  قح  تفرعم  هب  ات  درگن  یم  ناسنا  هب  رظنم  نیا  زا  اذـل  تسا و  ریبک »

.دنبای یم  یهاگآ  وا  دوجو  زا 

ْنَم  » ینعم میبای و  یم  ادـخ  اب  طاـبترا  هچیرد  ار  دوخ  مینک ، ریـس  دوخ  رد  تسرد  یتقو  يرآ  مینک ، ریـس  دوخ  رد  تسرد  یتقو  - 4
تـسرد عنام  تساـم و  تقیقح  یماـمت  تخانـش  عناـم  هک  يزیچره  هار  نیا  رد  سپ  .دـبای  یم  ققحت  ُهَّبَر »  َفَرَع  ْدَـقَف  هَسْفَن ، َفَرَع 

.دوش هتشاذگ  رانک  دیاب  تسا ، نامدوخ  رب  نتسیرگن 

دوخ لحم ، نآ  رد  قح  هک  تسا  یلحم  شبلق  .تسا و  یهلا  ءامـسا  همه  روهظ  لحم  هکلب  تسین ، قطان » ناویح   » عقاو هب  ناـسنا  - 5
.(1) دراذگ یم  شیامن  هب  ار 

طابترا عنام  ار  هچنآ  یهلا ، تعیرـش  قیرط  زا  اه  ناـسنا  اـت  تسا  ناـسنا  ینورد  تقیقح  نیا  رکذـتم  دوخ  داـعبا  همه  رد  تعیرـش  و 
هب لمع   » نیب و  تعیرـش » مهف  یـسانشدوخ و   » نیب یفرطود  هطبار  کـی  سپ  .دـنرادرب  ناـیم  زا  تسا  اـهنآ  نیتسار  دوخ  اـب  حـیحص 

قیرط زا  هک  تسا  نآ  مهم  .دراد  دوجو  یسانشدوخ » تعیرش و 

8 ص :

(« هرقب /32) اهَّلُک َءامْسَْالا  َمَدآ  َمَّلَع  - » 1
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.دوش هدروآرب  نآ  زا  نامتاراظتنا  ات  مینک  حیحصت  تعیرش  هب  ار  دوخ  رظنم  سفن ؛ تفرعم 

دوخ ار  دوخ » ِدوخاـن   » مینک و ادـج  دوخ » ِدوخاـن   » زا ار  دوـخ »  » اـت تسا  مدـق  نیلوا  يروـضح » یهاـگآدوخ   » اـی سفن  تفرعم  - 6
.درادن دوخ  اب  يا  هطبار  چیه  رگید  هک  يروط  هب  هدش ، دراو  زورما  رشب  رب  هک  تسا  ییالب  نیرتگرزب  نیا  هک  میرادنپن 

هار دوش و  یم  رجنم  یناسنا » درجم  سفن   » مان هب  يدـحاو  ِعماج  ِتقیقح  ِتخانـش  هب  هک  راد  تهج  تسا  یتفرعم  سفن ؛ تفرعم  - 7
تسا ییاه  ملع  زا  ریغ  تفرعم ، نیا  دوب  هجوتم  دیاب  هک  راهنز  یلو  .دنک  یم  زاب  ار  دنوادخ  ینعی  يدحَا » عماج  تقیقح   » هب ندیسر 

َملاع تقیقح  دوخ و  تقیقح  زا  یلو  دنک ، یم  ملع  بسک  تیاهن  یب  ات  یمولع  نینچ  رد  ناسنا  تسا و  تاعالطا  عمج  ناشفده  هک 
(1)« هَسْفَن ُلَهْجَی  ْنَم  ُهَْریَغ  ُفِْرعَی  َْفیَک  دنیامرف « : یم  مالسلا » هیلع  » نینمؤملاریما هچنانچ  تسا ، لفاغ  زیچ  همه  زا  ینعی  .تسا  لفاغ 

.تسا لهاج  شدوخ  هب  هک  یلاح  رد  دسانشب  ار  دوخ  ریغ  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  ینعی 

تایاور تایآ و  نابز  اب  هزات  تشگ ، رضاح  شتفرعم  هنحص  رد  شبلق  دش و  يروضح  ملع  دراو  سفن  تفرعم  قیرط  زا  ناسنا  یتقو 
همئا و  هلآو » هیلع  هللا  هاولص  » ادخ ربمایپ  بلق  قیاقح  روهظ  هک 

9 ص :

ملکلاُرَرُد مکِحلاررغ و  - 1
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یم ساسحا  دوخ  رد  یسدق  تاوذ  نیا  تاملک  اب  یکیدزن  هوحن  کی  دنک و  یم  ییانـشآ  ساسحا  تسا  مالـسلا » مهیلع  » نیموصعم
ار يرگید  زیچ  هنوگچ  دسانـشن ، ار  شدوخ  یـسک  یتقو  دندومرف : قوف  تیاور  رد  مالـسلا » هیلع  » یلع ترـضح  هک  نانچمه  .دیامن 

.ار اهنآ  نانخس  هن  ار و  مهیلع » هللا  مالس  » موصعم ناماما  هن  دسانشب و  دناوت  یم  ار  نآرق  هن  عقاو  رد  .تخانش  دهاوخ 

« ندرک رکف   » اب هن  دوش و  یم  لـصاح  ناـسنا  يارب  يدوجو ، يروضح و  ِمولعم  هب  ندرک » رظن   » اـب هک  تسا  یملع  سفن  تفرعم  - 8
هک نانچمه  .تقیقح  نآ  زا  ندـش » رادربخ   » نیب يزیچ و  ِتقیقح  هب  ندرک » هاگن   » نیب تسا  يدایز  قرف  .یلوصح و  مولعم  هراب  رد 

کی رد  اهنآ  ندید  عمج  نودب  اه ، ترثک  هعومجم  رد  ینادرگرـس  نیب  و  تدحو ، هنییآ  رد  اه  ترثک  ندید  نیب  تسا  يدایز  قرف 
.تارثک نیا  تقیقح  اب  طابترا  زا  ندنام  رود  هجیتن  رد  و  يونعم ، یقیقح  تدحو 

: زا تسا  تسا  ترابع  یتسه  تحاس  هس  رد  دیحوت  - 9

دراد و هدام  ملاع  لوحتم  تاذ  نآ  رد  هشیر  هدام ، ملاع  تاکرح  ماـمت  دوش  یم  نشور  رظنم  نیا  رد  هک  هداـم » َملاـع  دـیحوت  : » فلا
.دهد یم  ربخ  دنم  تکرح  رهوج  نآ  زا  يرهوج  تکرح  ثحب 

سفن تفرعم  ثحب  دراد و  وا  درجم  عماـج و  سفن  رد  هشیر  ناـسنا  تاـکرح  اوـق و  همه  دـنک  یم  نشور  هـک  ناـسنا » دـیحوت  : » ب
.تسا نآ  رگتیاکح 

10 ص :
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دیحوت ینعم  ناسنا  اـت  یلو  .تسا  يدـحَا  تاذ  ورگ  رد  مدآ  َملاـع و  ریبدـت  دوجو و  دـنک  یم  نشور  هک  یتسه » ملاـع  دـیحوت  : » ج
ًالـصا اذل  ددرگب و  یتسه  ملاع  دیحوت  لابند  هب  دـیاب  هنوگچ  دـناد  یمن  دسانـشن  دوخ  درجم  ِسفن  هب  رظن  اب  ار  يدوجو  يروضح و 

رد ار  دوخ  دنیـشنب و  اشامت  هب  ار  ریبک  َملاع  دناوت  یمن  هجیتن  رد  دمهف و  یمن  مه  ار  ادخ  ندـید  ینعم  و  دـنیبب ، ار  ادـخ  دـناوت  یمن 
نایاپ یب  ترثک  بذـج  رتشیب  هچره  یموهفم ، ِيادـخ  هب  ییاناد  اب  تسا  نکمم  فسأت  رازه  اـب  هکلب  دـبایب ، ادـخ  شوغآ  رد  ملاـع ،

.دربن يا  هرهب  چیه  دوخ  یسانشادخ  زا  دوشب و  هدام  َملاع 

يارب نآ  زا  سپ  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  .دوب  دـهاوخ  قوف  رما  تهج  یبوخ  لخدـم  هللاءاش  نإ  سفن » تفرعم  زا  هتکن  هد   » ثحب - 10
اب مالـسا » رد  ناسنا   » ثحب قیرط  زا  نینچ  مه  دـینک و  عوجر  نیتسار » دوخ  اب  یتشآ  قیرط  زا  ادـخ  اب  یتشآ   » باـتک هب  رتشیب  ّربدـت 

هلیسو ار  سفن  تفرعم  دیبای و  تسد  مزال  قمع  هب  هار  نیا  رد  دیتساوخ  رگا  تیاهن  رد  .دز و  ماگ  ناوت  یم  ریسم  نیا  رد  رتشیب  تقد 
هللا همحر  » اردصالم هعبرا  رافسا  دلج 8 و 9  همجرت  هک  رـشحلا » سفنلا و  تفرعم   » باتک هب  دیهد ، رارق  ینید  قیمع  فراعم  فشک 

.دییامرف هعلاطم  نآ  حرش  اب  هارمه  ار  ریخا  باتک  تسا  مزال  هتبلا  دییامرف ، عوجر  تسا  هیلع »

« مالسلاو »

11 ص :
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

ام : » تفگ دهاوخ  تسین و  يدام  دـسج  نیا  هب  رـصحنم  شدوخ  هک  دـنک  یم  قیدـصت  دوخ ، تالاح  رب  یلمأت  كدـنا  اب  یناسنا  ره 
زا رت  خارف  شحور  هک  دـمهفب  یتحار  هب  دـناوت  یم  سکره  درجم ، سفن  دوجو  تاـبثا  رب  هوـالع  ینعی  مینت .» نیا  هَن  اـم  میتسنادـب ،

يانخارف نآ  هب  دنکـشب و  ار  گنت  سفق  نیا  ات  دـبلط  یم  ار  یهار  هتکن ، نیا  هب  یهاگآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بلاج  .تسه  شندـب 
: دهد یم  رس  هلان  هک  تسا  نیا  .دبای  تسد  مزال 

تسشن یکشَم  رد  رحب  دَنات  دنچ  تسا  سب  ناج ، قاسِو  هتشگ  ِنت  يا 

رخ فوج  رد  ناهن  ياحیسم  يا  رشب  ردنَا  لیئربج  نارازه  يا 

، دشاب نت  راتفرگ  دیاب  یک  ات  هک  دهد  یمرس  هلِگ  ینعی 

هقی زا  ار  رـس  هکنیا  رگم  دبای ، تسد  دوخ  تیعقاو  هب  یمدآ  دراذگ  یمن  تسوا و  ِتیعقاو  باجح  نزهر و  یمدآ ، تروص  هک  ارچ 
.دنیشنب هراظن  هب  ار  دوخ  نت ، ءاروام  زا  دشک و  نوریب  نت 
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رگم تسا  حور  نأش  یلابکبس ، یکبس و  هک  ارچ  دهدب ، تسد  زا  ار  شندیرپ  لاجم  حور  هک  هدش  بجوم  حور ، مسج و  نتخیمآرب 
.دوش مسج  عبات  دنک و  شومارف  ار  دوخ  لصا  حور ، هکنیا 

هنابئاغ ياهدروخرب 

یمن ار  رگیدمه  تقیقح  دننک و  یم  دروخرب  مه  اب  هنابئاغ  اه  ناسنا  دریگن ، رارق  هجوت  دروم  اه  ناسنا  تایح  هنحـص  رد  حور  یتقو 
: هک ارچ  مه ، هب  تبسن  یعقاو  ریغ  ياه  لیلحت  اب  هارمه  رگیدکی  رانک  دنتسه  یناگناگیب  عقاو  رد  دننیب و 

تسا یسیع  نوسف  نوچمه  یمدآ  تسا  یسوم  ياصع  نوچمه  یمدآ 

یکی راوگرزب  ود  نآ  راک  نطاب  یلو  تسا ، سفن  مَد و  کی  اـی  بوچ و  کـی  گرزب  ربماـیپ  ود  نآ  راـک  رهاـظ  هک  ناـنچمه  ینعی 
لیلد نیمه  هب  .دراد  زیمآرارـسا  رایـسب  ینطاب  زین  ناسنا  دـنک ، یم  هدـنز  هدرم  هک  تسا  ییاز  تایح  هخفن  يرگید  لاّعف و  ییاـهدژا 

.درپس یشومارف  هب  هدام  گنت  هدودحم  رد  ار  شحور  تعسو  تشذگ و  هداس  ناسنا  زا  دیابن  هک  تسا 

یمک رد  دش  دمآ و  ینوزف  زا  یمدآ  نیکسم  تخانشن  نتشیوخ 

تخود قلدرب  ار  شیوخ  سلطا ، دوب  تخورف  نازرا  یمدآ  ار  نتشیوخ 
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نیب زا  ار  دوخ  ياهدادعتسا  همه  اذل  دنک و  یم  لمع  دب »  » دوخ اب  دسانـش و  یم  دب »  » ار دوخ  هک  تسا  نیمه  یمدآ  لکـشم  ًاتقیقح 
: ینعی .دننک  يریگولج  ناسنا  ندش  عیاض  زا  ات  دندمآ  ءایبنا  سکعرب ؛ .درب  یم 

معط ردـنا  نغور  معط  وچمه  غورد  رد  دـش  یفخ  تقدـص  رهوج  ومع  يا  ینادـن  دوخ  لاحز  وت  ُوت  لاح  دـنادب  لد  بحاـص  هچنآ 
غود

دوب ینابر  ناج  نآ  تتسار  دوب  یناف  نت  نیا  تغورد  نآ 

شال یناف و  وا  ردنا  ناج  نغور  شافو  ادیپ  نت  غود  نیا  اه  لاس 

يا هدنب  یلوسر ، قح  دتسرف  ات  يا  هدننابنج  هرمخ  رد  ار  غود 

« نَم  » دوب ناهنپ  هک  نم  منادب  ات  نف  هب  راجنه و  هب  دنابنجب  ات 

تفای و تسد  دوخ  دوجو  یلـصا  رهوج  هب  ناوت  یم  ءایبنا  مظنم  تاروتـسد  رد  ندـش  دراو  یعرـش و  ياـه  تضاـیر  قیرط  زا  ینعی 
: هک دهد  یم  رس  ادن  تسا و  نتخادنا  بارس  رب  رظن  ندرک ، نت  رد  رصحنم  ار  رظن  دیمهف 

مندب زا  دنا  هتخاس  یسفق  يزور  دنچ  كاخ  ملاع  زا  مین  متوکلم  غاب  غرم 
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منزب یلابورپ  شیوکرس  ياوه  هب  تسودربات  منک  زاورپ  هکزور  نآ  شوخ  يا 

: هک دنک  یم  سح  بوخ  هک  تسا  تقو  نآ  و 

اه لاگنچ  نیمز  ردنا  هدز  نت  اه  لاب  الاب  يوس  دیاشگ  ناج 

ندـب رد  هک  نآ  زا  رت  هدرتـسگ  رایـسب  تسا  ناـهنپ  یباـتفآ  یمدآ ، هک  دوـش  نشور  سفن  تفرعم  اـی  یـسانش  ناـسنا  ثحب  رد  دـیاب 
: ینعی .تسا  رت  ناهنپ  ناگتشرف  نایرپ و  نآ  زا  ناسنا  یلو  تسا  ناهنپ  هتشرف  رهاظ  هب  هچرگا  و  دجنگب ،

دوب نایرپ  زا  رت  ناهنپ  یمدآ  دوب  ناهنپ  يرپ  نآ  رهاظ  هب  رَگ 

دایرف همه  هک  يولوم ، اهنت  هن  دنک و  یم  یکاخ  نت  نیا  قوف  یئاروام  هجوتم  ناسنا  هب  تبسن  ار  ام  یتحار  هب  یمالسا  نوتم  رد  ّربدت 
: هک دروآ  میهاوخرب 

مییز یم  نادزی  هب  نت  يارو  زا  میا  هن  نت  نیا  ام  میتسنادب ، ام 

تخاسب يرصق  يدمرس  ِضایر  رد  تخانشدوخ  تاذ  هکار  نآ  کنخ  يا 

ددرگ یم  دوخ  فسوی  هجوتم  دشورف و  یمن  نازرا  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  هک  تخانـش  ار  دوخ  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  يرآ ؛
: هک دمهف  یم  و 

تسا هاچ  نیا  نایم  رد  یفسوی  تسا  گنس  نیا  نایم  رد  يرهوگ 
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تسا هام  هرهز و  ربا  نیا  ریز  تسا  دیشروخ  صرق  هوک  نیا  ِسَپ 

هک دوش  یم  نآ  دهد و  یم  رارق  یلمع  لقع  غارچ  ار  يرظن  لقع  دنز و  یم  دوخ  حالـصا  رد  تسد  دوخ ، هب  تفرعم  زا  دـعب  اذـل  و 
هار دشاب ، رتدـیدش  سفن  هب  تفرعم  هچ  ره  و  تسا » تیدوبع  همدـقم  سفن ، هب  تفرعم  : » دوش یم  هتفگ  هک  تسا  نیا  .دوشب و  دـیاب 

.دبای یم  تعسو  رتشیب  تیدوبع  ِلامک 

ندب ءاروام  ناسنا ، ِتقیقح  لوا : هتکن 
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(1) سفن هب  طوبرم  صوصخم و  تاکاردا ، همه  تسوا و  سفن » ای  نم   » نامه وا  تقیقح  هک  نم .»  » کـی دراد و  نت »  » کـی ناـسنا 
.تسا

رد هلأسم  نیا  صوصخب  دناد ، یمن  دوخ  نیع  ار  شیاپ  تسد و  دنک و  یم  سح  ار  دوخ  لالدتـسا ، ناهرب و  چیه  نودب  ناسنا  ینعی 
ییاج نامه  رد  ار  دوخ  تسا ، باوختخر  رد  نامندـب  هک  یماگنه  رد  باوخ  رد  اـم  هک  ارچ  .تسا  رت  سوسحم  رت و  نشور  باوخ 

رد هک  میتـسه  ناـمدوخ  مه  ًاـعقاو  میتـسه و  یغاـب  رد  هک  مینیب  یم  باوخ  ًـالثم  .باوختخر  رد  هن  میباـی و  یم  مینیب  یم  باوخ  هک 
رد مینیب  یم  باوخ  هک  یتقو  ای  .تسا  باوختخر  رد  هک  میتسه  اـه  ناوختـسا  تشوگ و  ناـمه  ناـمدوخ  مینک  یمن  سح  میغاـب و 

.مینک یم  سح  نابایخ  طسو  رد  ار  دوخ  دریگب ، ریز  ار  ام  دهاوخ  یم  ینیشام  میتسه و  نابایخ 

، تسا هدش  مک  وا  ِنَم »  » دـنک یمن  ساسحا  دـش ، مک  وا  ندـب  زا  يوضع  یتقو  تسوا ، سفن  نامه  ناسنا  تقیقح  هک  نیا  تهج  هب 
رازبا نت »  » هکلب دـنک ، یمن  رییغت  ناسنا  تقیقح  ناسنا ، نت  ندـش  دایز  مک و  اب  و  درادـن ، تلاـخد  وا  تقیقح  رد  ناـسنا  نت  هک  ارچ 

هب هدام  ملاـع  رد  اـهتنم  تساونـش ، ناـسنا  سفن  ینعی  تسا ؛ سفن  صوصخم  تاـکاردا ، همه  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  .تسا و  سفن 
سفن دونش و  یم  شوگ  هلیسو 
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یتح دـیراد و  مشچ  ندـید ، باوخ  ماگنه  رد  هک  دـیا  هدرک  هظحالم  .دـنیب  یم  مشچ  هلیـسو  هب  هدام  ملاع  رد  اهتنم  تسانیب ، ناـسنا 
: دیامرف یم  .دید  دیهاوخ  يرادیب  ملاع  رد  ًادعب  هک  دینیب  یم  ار  ییاهزیچ 

باوخ هماجرد  نت  نابات و  کلف  زو  باتفآ  نوچ  وا  ِحور  هتفخ ، ْدرَم 

هجوت ملعم  سالک و  زا  ریغ  ییاج  هب  امش  ِسْفَن  یلو  تسا  ملعم  هب  امـش  ِمشچ  سرد ، سالک  رد  یتقو  دیا  هدرک  هظحالم  هک  نیا  ای 
ملعم یتقو  .دریگ  یم  ماجنا  هیکبـش  درز  هکل  يور  ریوصت  ساکعنا  یـسدع و  قباطت  اب  مشچ  ییانیب  لـمع  هک  ینیع  رد  دراد ، رظن  و 
سفن نوچ  درک !؟ هچ  ملعم  دیـسرپ : یم  هیقب  زا  دـییآ و  یم  دوخ  هب  امـش  هزات  دـندنخ ، یم  نارـضاح  همه  دروآ و  یم  رد  یکلکِش 

« ِنم  » عقاو رد  ینعی  .دیدن  یلو  دوب ، ملعم  يوس  هب  هک  نیا  اب  مشچ  نیا  دوب ؛ يرگید  ياج  رد  شهجوت  دوبن و  رـضاح  اجنآ  رد  امش 
رظن سفن  هک  یهاگ  .تسا  روط  نیمه  مه  شوگ  دروم  رد  ای  .دشاب  هدننیب  دوخ  يدوخ  هب  مشچ  هک  نیا  هن  دـنیب ، یم  مشچ  اب  ناسنا 

، دوش یم  ماجنا  ندب  يدام  نیناوق  يژولویزیف و  رظن  زا  ییاونـش  لاعفنا  لعف و  همه  تسا ، رگید  ياج  رد  شرظن  درادن و  هدنیوگ  هب 
شوگ تسین  هنحص  رد  سفن  یتقو  اذل  دونش و  یم  شوگ  اب  هک  تسا  سفن  نوچ  ارچ ؟ .دونش  یمن  ار  هدنیوگ  نانخس  صخش  یلو 

: ینعی تسا » سفن  صوصخم  تاکاردا  همه  مییوگ «  یم  سپ  .دونش  یمن 
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شوج بآ  رد  دوب  شتآ  وترپ  شوگو  مشچو  قطن  تسا ، حوروترپ 

، دوش یمن  ناسنا  رازآ  بجوم  حاّرج  رتکد  ياـه  ندرک  هراـپ  نآ  رگید  دوش ، یم  جراـخ  ندـب  زا  سفن  هک  مه  یـشوهیب  ماـگنه  رد 
.تسا هدش  جراخ  ندب  زا  تسوا  هب  طوبرم  همه  ندینش  ندید و  ندرک و  سح  لثم  یتاکاردا  هک  سفن  نوچ 

؟ دیوگ یم  هچ  نآرق 

یِلا يرْخُالا  ُلِسُْری  ُتْوَْملااَْهیَلَع َو  یَضَق  یتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم ، یف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلاَو  اِهتْوَم ، َنیح  َسُْفنَالا  یَّفَوَتَی  ُهللاَا  دیامرف « : یم  نآرق 
یناج نآ  و  دریگ ، یم  ًامامت  گرم  ماگنه  رد  ار  اه  ناج  دنوادخ  ینعی  ( 42/ رمز  «) َنُورَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَال  َِکلذ  یف  َّنِا  ًیّمَسُم ، ٍلَجَا 

یمنرب رگید  دـش  هتفرگ  نوچ  هدـش ، رّدـقم  شیارب  گرم  هک  یـسک  نآ  سپ  دریگ ، یم  باوخ  ماگنه  رد  دریمب ، تسین  اـنب  هک  مه 
 – هلئـسم نیا  .ددرگ و  یم  زاب  ندب  هب  یتدم  يارب  هدـشن ، ردـقم  شیارب  گرم  هدـش و  هتفرگ  باوخ  رد  هک  يرگید  نآ  دـنادرگ و 

.تسا تقیقح  زا  یمهم  هناشن  رکفت  لها  يارب  باوخ -  گرم و  ماگنه  اه  ناج  نتفرگ 

تـسا باوختخر  رد  باوخ  ماگنه  ام  نت  هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  ًامامت  ار  ام  دنوادخ  باوخ ، ماگنه  رد  هک  دـیوش  یم  هجوتم  سپ 
.درادن تلاخد  ام  ِتقیقح  رد  ام  نت  هک  دوش  یم  مولعم  مه  نآرق  رظن  زا  اذل  و 
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زا ندز ، ترچ  هب  درک  عورش  ای  دیباوخ و  رهاظ  هب  هک  نیمه  هکلب  دنز ، یم  ترُچ  هن  دباوخ و  یم  هن  ینامز ، چیه  ناسنا  سفن  ًالصا 
دیا هدش  هجوتم  ًاضعب  امـش  مه  تهج  نیمه  هب  .دنک  یم  هجوت  رگید  یَملاع  ای  رگید و  ییاج  هب  دوش و  یم  فرـصنم  ندـب  هب  هجوت 

رد دـینیب  یم  دـیرپ ، یم  باوخ  زا  هبترم  کی  دـیزغل و  ناک  هلپ  زا  ناتیاپ  ًـالثم  هک  دـینیب  یم  باوخ  دـیور ، یم  باوخ  هب  هک  نیمه 
رگید هنحـص  رد  ار  دوخ  امـش  سفن  دـیتفر ، باوخ  هب  رهاـظ  هب  هک  نیمه  دـهد  یم  ناـشن  هثداـح  نیا  .دـیدوب  ندـید  باوـخ  لاـح 

زا سفن  ینعی  تسا ، روط  نیمه  مه  گرم  .هدـش  فرـصنم  رگید  ياج  هب  شرظن  هکلب  تسا ، هدـیباوخن  عقاو  هب  سپ  درک ، ساسحا 
.ددرگ یم  رضاح  رگید  َملاع  رد  دوش و  یم  فرصنم  ندب 

نیمه هب  دور و  یمن  نیب  زا  سفن  طسوت  ندب  ریبدت  هتفرگ ، لامک  مامت و  ار  ناسنا  سفن  دـنوادخ  هک  نیا  نیع  رد  باوخ  ماگنه  رد 
رب هوالع  گرم ؛ عقوم  رد  یلو  .دتـسیا  یمن  زاب  تکرح  زا  باوخ  لاح  رد  ناسنا  ءاضعا  ریاس  ای  بلق و  هک  دینک  یم  هظحالم  تهج 

يرثا رگید  تهج  نیمه  هب  دریگ و  یم  زین  ار  ندب  هب  سفن  هجوت  ریبدـت و  دریگ ، یم  لامک  مامت و  ار  ناسنا  سفن  دـنوادخ  هک  نیا 
.دوش یمن  هدید  ندب  رد  تایح  زا 

.دوش عقاو  دناوت  یم  تروص  هس  هب  ایؤر  ای  باوخ 

هئارا نآزا  ییاه  هنومن  ًادـعب  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  لامعا  نطابو  تسا  ملاع  قیاـقح  رکذـتم  اـیؤر ؛ نیا  هک  یناـمحر ، ياـیؤر  فلا :
.دش دهاوخ 
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.دوش یم  ور  هبور  عیاقو  نامهاب  ناسنا  ًادعب  هک  دهد  یم  ییاه  هعقاو  زا  ربخ  هک  هقداص  يایؤر  ب :

.دیآ یم  دوجو  هب  هرمزور  تالایخریثأت  تحت  هک  لطاب  يایؤر  ج :
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ناکم نامز و  قوف  طیارش  رد  سفنروضح  مود : هتکن 

هنحص رد  ام  دوخ  تسا ، باوختخر  رد  ام ، ِمسج  ندب و  هکنیا  نیع  رد  هقداص ، يایؤر  رد  صوصخب  ایؤر ، ندید و  باوخ  عقوم  رد 
ییاه هنحـص  رد  ندب  مسج و  نیا  نودب  ام  ینعی  .ددرگ  یم  ثداح  هدام  ملاع  رد  اه  هنحـص  نامه  ًادعب  هک  میوش  یم  رـضاح  ییاه 

.میوش یم  رضاح  یعقاو 

سفن هک  تسا  نیا  دوش  یم  نشور  ام  يارب  هقداص  يایؤر  دروم  رد  هک  يا  هتکن  کی ؛ هرامش  هتکن  رد  هدش  حرطم  بلطم  رب  هوالع 
نآ اب  هک  ینامز  هدـیدن و  دوخ  ِرـس  ِمشچ  اب  ار  اه  هنحـص  نآ  زونه  هک  دوش  یم  رـضاح  ییاه  هنحـص  رد  ندـب ،»  » نیا نودـب  ناـسنا 

اه هنحص  ای  هنحـص  نیا  ایوگ  هک  دور  یم  ورف  رکف  رد  ای  .تسا  هدید  باوخ  رد  ار  نآ  هک  دیآ  یم  شدای  هزات  دش ، ور  هبور  هنحص 
یتقو سفن  ینعی  .تسا  هدوب  ور  هبور  هنحص  نیا  اب  باوخ  رد  دوش  هجوتم  ات  دنک  یمن  لابند  ار  هلئسم  یلو  تسا ، هدید  ییاج  رد  ار 
ییاه هدیدپ  اب  هراومه  يرادیب  لثم  مه  باوخ  رد  ناسنا  ًالثم  .درادن  ار  یناکم  ینامز و  ياه  تیدودـحم  رگید  دـش  جراخ  ندـب  زا 

رد دنام ، یمن  شرطاخ  هب  دنیب  یم  زور  لوط  رد  ناسنا  ار  هچنآ  همه  هک  يرادیب  لثم  یهتنم  تسور ، هبور  ملاع  نامه  سنج  زا 
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.دشاب مهم  شیارب  هک  دنام  یم  شدای  هب  ییاه  هتفگ  ای  اه و  هرظنم  طقف  مه  باوخ 

ناکم نامز و  زا  لیصا ، دُعب  نیا  مه  تسوا و  ندب  ریغ  ناسنا  لصا  مه  هک  میوش  یم  هجوتم   (1) هقداص يایؤر  قیرط  زا  لاحره  هب 
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جراخ َملاع  نیب  دوش و  یم  ور  هبور  نآ  اب  باوخ  رد  صخش  هچنآ  نیب  يا  هطبار  زا  هک  تسا  هدرب  مان  ییاه  باوخ  زا  نآرق  رد  - 1
هیلع » فسوی ترضح  يایؤر  ای  و  تافاص ،) /105) ناشدنزرف حبذ  هب  تبسن  مالسلا » هیلع  » میهاربا ترضح  باوخ  لثم  .دراد  تیاکح 
هاولص » ادخ لوسر  يایؤر  ای  و  رـصم ، هاشداپ  يایؤر  ای  و  مالـسلا ،» هیلع  » فسوی ترـضح  ینادنز  مه  قیفر  ود  يایؤر  ای  و  مالـسلا ،»
فرـص دراد و  جراخ  َملاع  اب  يا  هطبار  دیرـضحتسم  هچنانچ  اهایؤر  نیا  یمامت  هک  حتف ؛) /27  ) هکم حـتف  اب  هطبار  رد  هلآو » هیلع  هللا 

َملاع دیدش  ریثأت  تحت  لایخ  هوق  رگا  تسا و  رثؤم  نآ  رد  لایخ  هوق  هک  یکاردا  تسا  يرما  ایؤر ؛ همه  نیا  اب  .تسین  دارفا  تالایخ 
ربکت و بجع و  توادع و  لثم  صخش  یحور  تافص  هک  نانچمه  .دنک  یم  دیدش  ياه  تلاخد  ایؤر  رد  تالایخ  نآ  دشاب ، جراخ 

ریثأت تحت  زین  یناسفن  تالیخت  .تسا  یناسفن  تالیخت  ریثأت  تحت  اهایؤر ؛ رثکا  اذـل  .دراذـگ  یم  ریثأت  شتالایخ  رد  عمط  صرح و 
شدوخ رد  ار  تاریثأت  نامه  سفن  تقیقح  رد  سپ  .تسا  هتـشاداو  اهنآ  روصت  هب  ار  سفن  هک  تسا  یقالخا  ای  یعیبط  لماوع  نیمه 

، نآ ریبعت  هکدراد  يریبـعت  ییاـیؤر  ره  دـنچره  تسین  تقیقح  ییاـیؤر ، ره  نیارباـنب  .درادـن  يرگید  تقیقح  دـنک و  یم  تیاـکح 
.دـنراد طابترا  دوجو  َملاع  قیاقح  یجراخ و  ثداوح  اب  هک  تسه  مه  ییاهایؤر  یلو  .دنتـسه  یقالخا  لـماوع  اـی  یعیبط و  لـماوع 

ققحم صاخ  نامز  ناکم و  فرظ  رد  ًادـعب  هک  يا  هثداح  یبیغ  ببـس  اب  سفن  طابترا  زا  تسا  ترابع  قح : ياه  باوخ  ای  اـهایؤر ،
َملاع رد  هثداح  نآ  ًادـعب  دـنک و  یم  ادـیپ  طابترا  باوخ  رد  هثداح  کی  ِیلقع  ای  یخزرب  دوجو  اب  شدرجت  تلع  هب  سفن  .دوش  یم 
دشاب لماک  سفن ، رگا  لاح  .دنک  یم  تفایرد  شدادعتسا  رادقم  هب  ار  َملاع  نآ  قیاقح  زا  يا  هراپ  سفن  هتبلا  .دوش  یم  ثداح  هدام 
رضاح شیور  شیپ  باوخ  رد  تینارون  ّتیلک و  روط  هب  تسه  هک  روطنآ  ار  بیغ  َملاع  قیاقح  دشابن ، اهوزرآ  تاّیمهَو و  راتفرگ  و 

یم تسا  سونأم  اهنآ  اب  هک  ییزج  ياه  تروص  رد  یلاـیخ و  تیاـکح  وحن  هب  ار  قیاـقح  نآ  دوبن  لـماک  سفن  رگا  یلو  دـنیب ، یم 
ینعم ای  و  دوش ، یم  داجیا  هوک »  » تروص شلاـیخ  رد  دوش ، یم  ور  هبور  ملاـع , نآ  رد  تمظع »  » ینعم اـب  یتقو  هک  نیا  لـثم  .دـبای 

هب ار  راختفا »  » ینعم ای  .دسانش  یم  هابور  هب  ار  رکم  و  هوک ، هب  ار  تمظع  نوچ  دریگ ، یم  دوخ  هب  هابور »  » تروص شلایخ  رد  رکم » »
رد حبـص  ناذا  نیب  يا  هطبار  نوچ  ًالثم  ای  .دـنیب و  یم  تملظ »  » تروص هب  ار  لـهج »  » و رون »  » تروص هب  ار  ملع »  » و جاـت »  » تروص
یم دوخ  يارب  مدرم  ناـهد » ندرکرهم   » تروص ملاـع ، نآ  رد  ندوـب » نذؤـم   » ینعم ندـید  اـب  تسه ، هزور  عورـش  اـب  ناـضمر  هاـم 

دباـی یم  باوخ  رد  هک  ینعم  کـی  زا  یهاـگ  هک  يروط  هب  دراد  دوخ  هب  صوصخم  یفیارظ  قیاـقر و  عوـضوم ؛ نیا  هتبلا  هک.دزاـس 
.دوش یم  لقتنم  ارقف  رقف  ینعم  هب  تورث  تغل  ندینـش  اب  یهاگ  يرادـیب  رد  هک  نیا  لـثم  .دزاـس  یم  دوخ  رد  ار  نآ  سکع  تروص 

« سفن فرصت  نیع  رد  هدش ، ور  هبور  نآ  اب  سفن  هک  تسا  ییانعم  لثمتم   » ای تسا و  فرـصت » نودب  حیرـص و   » باوخ یهاگ  سپ 
یمن ًالـصا  هک  هدـش  طولخم  صخـش  تاروصت  اب  نانچنآ  یهاگ  و  ینعم » نآ  دـض  ای  ینعم  نآ  بسانم  تسا  يزیچ  هب  لاقتنا   » ای و 

« مالحا ثاغـضا   » اهایؤر نیا  هب  تلاح  نیا  رد  هک  هتفرگ ، ریثأت  هدـننیب  باوخ  ِصخـش  سونأم  یناـبم  زا  کـی  مادـک  زا  دـیمهف  ناوت 
لـصا هب  ناسنا  عقاو  رد  دوش ، یم  لقتنم  نآ  بسانم  تروص  هب  دوش و  یم  ور  هبور  عوضوم  لصا  اب  سفن  هک  ییاهایؤر  رد  .دنیوگ 

لام ندروآ  تسد  هب  تروص  عقاو  رد  تسا ، تفاثک  ندرک  عمج  لاح  رد  درک  هظحالم  رگا  هک  يروط  هب  هدـش ، هاگآ  تاـعوضوم 
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رب دوش  یم  ور  هبور  یتقو  ای  .تسا و  تفاثک  نیگرـس و  لام  نیا  هک  وا  هب  نداد  یهاگآ  نیع  رد  دـنهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  ایند  دایز 
نآ نادـب ! هک  وا  هب  نداد  یهاگآ  نیع  رد  دوش  یم  ور  هبور  دایز  لام  ندروآ  تسد  هب  تروص  اب  تسا ، هدرک  مرو  شندـب  هک  نیا 
رد هدـش  ور  هبور  شا  یبای  ترهـش  تروص  اب  عقاو  رد  تسا ، نادـنز  رد  دـید  باوخ  رد  رگا  هک  نانچمه  .تسا  یگدولآ  كرچ و 

ینارذگ شوخ  یـشوخ و  تروص  اب  تسا ، ریجنز  رد  دید  رگا  هک  نانچمه  تسا ، نادـنز  ترهـش  نیا  هک  وا  هب  نداد  یهاگآ  نیع 
یمن لاوحا  نیا  اـب  تروص  ره  رد  .ریجنز  يراـتفرگ و  تسا و  هاـنگ  نآ  هک  وا  هب  نداد  یهاـگآ  نیع  رد  هدـش  ور  هبور  شا  ییاـیند 

یم رییغت  ار  اه  تروص  دوخ  لیم  اب  هک  دراد  نالوج  ردق  نآ  سفن  هیلایخ  تروص  باوخ ؛ لاح  رد  نوچ  درک ، دامتعا  ایؤر  هب  ناوت 
ترـضح هک  هدروآ  هلآو » هیلع  هللا  هاولـص  » ربمایپ لوق  زا  لوقعلا » فحت   » باتک بحاـص  .دـنک  یم  جراـخ  دوخ  هاـگیاج  زا  دـهد و 

نیا .دوش  یم  هتشادرب  وا  زا  ایؤر  دوش ، ملع  رد  خسار  یسک  یتقو  اریز  دشاب  نارگن  دیابن  دش  هتـشادرب  یـسک  زا  ایؤر  رگا  دندومرف :
تراهط بجوم  تراهط  نیا  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  دـباوخب ، وضو  اب  زین  دـشاب و  تراهط  لاح  رد  مئاد  ناـسنا  دـنا  هداد  روتـسد  هک 

رگا دیامرف : یم  مالـسلاراد  باتک  4 دلج رد  يرون  ثدـحم  موحرم  .ددرگ  یم  لـطاب  دوخ و  یب  ياـه  باوخ  زا  ندـشدازآ  نطاـب و 
رد ریـس  تردـق  وا  حور  دروخب ، رادـقم  هچ  دروخب و  زیچ  هچ  هک  دـنک  تقد  دـشاب و  هتـشاد  تبظاوم  شکاروـخ  هب  تبـسن  ناـسنا 

.دوش یم  يرادیب  باوخ و  رد  شلایخ  بلق و  رد  ناطیـش  نالوج  بجوم  يروخرپ  سکعرب ، هنرگو  دـبای  یم  ار  اه  نامـسآ  فانکا 
ُهارَیَف ِِهتَظْقَی  یف  ُلُجَّرلا  ِِهب  ُّمُهَی  ام  اْهنِم  َمَدا َو  َْنبا  اِهب  َنَزْحَِیل  ناْطیَّشلا  ُلیواهَا  اْهنِم  ٌثالَث : ایْؤُّرلا  هلآو « :» هیلع  هللا  هاولص  » هللا لوسر  لاق 

نادنزرف ات  دـنک  یم  ناطیـش  هک  یتائاقلا  یکی  تسا : هنوگ  هس  باوخ  ینعی  .ِهَُّوبُّنلا  َنِم  ًءْزُج  َنیَعبْرَا  ٍهَّتِـس َو  ْنِم  ٌءْزُج  اْهنِم  ِهِمانَم َو  یف 
زا یتارییغت  اب  ) دنیب یم  ار  نآ  شباوخ  رد  هداد  رارق  هجوت  دروم  يرادـیب  رد  ار  هچنآ  هک  نیا  یکی  دـنک و  نارگن  دـناسرتب و  ار  مدآ 
یم مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  .توبن  ءزج  شـش  لـهچ و  زا  تسا  ییزج  هک  تسا  ییاـه  باوخ  مه  یکی  و  هیلاـیخ ) تروص  قیرط 

، هتخیمآ رد  مه  هب  ار  نآ  غورد  تسار و  هتفرگ و  راک  هب  ریبدت  اهنآ  دروم  رد  دـنوادخ  هنوگچ  هک  نک  رکف  ایؤر  دروم  رد  دـنیامرف :
ماـما شیاــمرف  رد  .دوـبن  يا  هدــیاف  اــیؤر  رد  دوـب ، غورد  هـمه  رگا  و  دــندوب ، ربماــیپ  هـمه  مدرم  دوـب ، تـسار  اــهایؤر  هـمه  رگا 
ریبعت دوخ  يارب  ار  نآ  شدوخ  هک  نآ  ات  تسا  شدرگ  رد  نامـسآ  نیمز و  نیب  نمؤم  يایؤر  هک « : میراد  مالـسلا » هیلع  » رقابدـمحم

دوب نیا  یفاک ج8ص336 .) «) دوش یم  یعطق  دـیآ و  یم  نیمز  هب  درک  ریبعت  هک  هاگنآ  سپ  دـیامن ، ریبعت  وا  يارب  يرگید  اـی  دـنک ،
دروم رد  ثحب  نیح  رد  ًامومع  نوچ  میا و  هدرک  ضرع  رمز  هروس  هیآ 42  ثحب  رد  ار  نآ  رتشیب  حرش  هک  ایؤر  ثحب  زا  يرصتخم 

.میدرک هضرع  نازیزع  تمدخ  تمسق  نیا  رد  ار  نآ  دش ، یم  لاؤس  هقداص  يایؤر 
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: هتفگ يولوم  هک  يروط  هب  .دوش  یم  بوسحم  سفن  نآ  هیاس  عقاو  رد  ندب  نیا  تسا و  دازآ 

شَو غرم  ناّرَپ  كاخرب ، دَوَد  یم  شا  هیاس  نارَپ و  الاب  رب  غرم 

دوش هیام  یب  هک  نادنچ  دود  یم  دوش  هیاس  نآ  دایص  یهلبا 

تساجک هیاس  نیا  لصا  هک  ربخ  یب  تساوه  غرم  هیاس  نیک  ربخ  یب 

تفَت هیاس  راکش  رد  ندیود  زا  تفررمع  دش ، یهت  شرمع  شکرت 

نودـب دـهد و  یم  تسد  زا  تسا  ناـج  ندرک  روراـب  يارب  هک  ار  ییاـه  تصرف  همه  درادـنپب  ندـب  نیمه  ار  دوخ  ناـسنا  رگا  ینعی 
: دیوگ یم  هک  يروط  هب  .تسب  دهاوخرب  تخر  ناهج  نیا  زا  یعقاو  هیامرس 

يا هیامرس  دوب  یک  ار  وا  هیاس  يا  هیاس  دریگ  هک  يدایص  وچمه 

 : هک ارچ 

تخرد يالاب  هتشگ  ناریح  غرم  تخس  درم  هتفرگ  یغرم  هیاس 

هب دـنام ، یمن  وا  يارب  يا  هیامرـس  چـیه  هک  نیارب  هوالع  دـشاب ، شندـب  هب  ناسنا  هجوت  مامت  رگا  تسا و  حور  غرم  هیاس  ندـب ، نیا 
.هدومنن مهارف  شیارب  ار  مزال  دشر  هدرک و  افج  زین  دوخ  حور 

26 ص :
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نم تالاح  روهظ  لحم  نت ، موس : هتکن 

ّرثأتم سفن » تاّرثأت «  تالاح و  زا  ناسنا  ِنت » مه «  تهج  نیمه  هب  .درادـن  تلاـخد  ناـسنا  ِتقیقح  رد  تسا و  نم »  » هضبق رد  نت » » 
 . دوش یم 

یلو تسا  حور  هب  طوبرم  هک  ندیسرت  لثم  دراذگ ، یم  رثا  نت  رب  تسا  سفن  هب  طوبرم  هک  یحور  تالاح  دیا  هجوتم  امـش  هراومه 
.دیطلغ یم  نییاپ  فرط  هب  نانچمه  دـیدرک و  طوقـس  یهوک  زا  هک  دـینیب  یم  باوخ  رد  امـش  ًالثم  ای  .دـنک  یم  روهظ  مه  ندـب  رد 

هب طوبرم  طوقـس  نآ  هک  نیا  اب  .تسا  هدرک  ادیپ  یگتـسخ  یگتفوک و  مه  امـش  ندب  دینک  یم  ساسحا  دیدش  رادیب  هک  حبـص  ادرف 
هسفق رد  رقتسم  یتشوگ  بلق  نابرـض  دینک ، یم  اوعد  باوخ  رد  یتقو  ای  .درک  روهظ  نت  رد  نَم »  » تالاح یلو  دوبن ، امـش  ندب  نیا 

اب یلو  تساه ، هچیهام  دـح  زا  شیب  تیلاعف  بلق ، نابرـض  شیازفا  تلع  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رتشیب  یعیبط  دـح  زا  زین  امـش  هنیس 
نابرـض دهد و  یم  ناشن  لمعلا  سکع  نت » ، » دـنک یم  اوعد  سفن  نوچ  دـنا ، هدوب  باوختخر  رد  يداع  روط  هب  اه  هچیهام  هک  نیا 

یتشوگ ِبلق 

28 ص :
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« نم  » تالاعفنا لعف و  همه  رد  یلـصا  مکاح  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  و  دوش ، یم  رهاظ  نت »  » رب نم ،»  » ِمکح ینعی  .دوش  یم  دـیدشت 
(1) .دشاب نم  ریثأت  تحت  نت ، تسا و 

ریشمش ناج  فالغ و  نت  دوب  سپ 

فالغ هن  دنک  یم  ریشمش  راک ،

29 ص :

نیا تایبرجت  ساسارب  هک  يّدح  رد  تسا ، هدـش  يرازگ  هیاپ  ینامرد  ناور  ملع  حور ، تالاح  زا  نت »  » يریذـپریثأت ياتـسار  رد  - 1
ادخ نودب  ِناسنا  ناور  هک  تسا  هدش  نشور  و  درک ، وجتـسج  ناسنا  ناور  لداعت  مدع  رد  دـیاب  ار  نت  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  ملع 

.تسا زاین  تدابع  تعیرش و  ادخ  اب  طابترا  يارب  درب و  یم  رس  هب  يرامیب  رد  هراومه 
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تسا رت  هدنز  ندب  نودب  ناسنا ، مراهچ : هتکن 

هک دنیب  یم  ار  یثداوح  دنک و  یم  كرد  ار  ثداوح  ندب  زا  رتهب  یتح  دشاب و  هتـشاد  كاردا  دـناوت  یم  ندـب  نودـب  نوچ  سفن » » 
دنیب یم  یتح  تسا و  رت  هدنز  ندب  نودب  سفن ، هتـشادن و  ناسنا  تایح  رد  یـشقن  ناسنا  ندب  سپ  هدیدن ، ار  اهنآ  یندب  مشچ  زونه 

.دریم یم  هک 

، دیریگ یم  باوخ  رد  ار  اهزیچ  دـیراد و  تسد  دـینیب ، یم  دـیراد و  مشچ  تسا ، باوختخر  رد  ندـب  نیا  هک  نیا  اب  باوخ  رد  امش 
يایؤر رد  یفرط  زا  .تسین  نت  نیا  هب  طوبرم  ناسنا  تایح  سپ  .....و ؛ دـینز  یم  فرح  دـیراد و  ناهد  دیونـش ، یم  دـیراد و  شوگ 

رد ینعی  دیا ، هدیسرن  اه  هنحـص  نآ  هب  ندب  نیا  اب  زونه  هک  دیوش  یم  رـضاح  یعقاو  ییاه  هنحـص  رد  يدام ، ِندب  نیا  نودب  هقداص 
یم ریـس  مه  هدنیآ  ات  ام  كاردا  میا  هدش  دازآ  ندب  نیا  زا  يدح  ات  هک  باوخ  رد  و  تسام ، كاردا  محازم  یتهج  زا  ندب  نیا  عقاو 

َکَئاطِغ َْکنَع  انْفَشَکَف  .دیرتانیب «  امش  دش ، هتشادرب  اه  مشچ  زا  اه  هدرپ  هک  تمایق  رد  دیامرف : یم  نآرق  مه  تهج  نیمه  هب  دنک و 
(1)  « دیدَح َمْوَْیلا  َكَرُصَبَف 

رت نیب  زیت  امش  مشچ  مینز و  یم  رانک  وت  مشچ  زا  ار  اه  هدرپ  تمایق  رد  ینعی 

30 ص :

هروس ق هیآ 22  - 1
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رظن دـناوت  یم  هتـشذگ  هدـنیآ و  هب  رتهب  درک  اهر  ار  ندـب  نیا  ناسنا  حور  یتقو  اذـل  و  تسین ، مشچ  یقیقح  هدـننیب  نوچ  .دوش  یم 
.دزادنیب

دریم یم  هک  دنیب  یم  ناسنا 

همه هک  دینیب  یم  دش ، ادج  امـش  ندب  مه  یتقو  .تسا  هدش  ادج  ناتتـسد  هک  دینیب  یم  دش  ادج  ناتندب  زا  امـش  تسد  ضرفرب  یتقو 
لـسغ لاح  رد  هک  یماگنه  میراد : تیاور  رد  .دیریم  یم  هک  دینیب  یم  سپ  .دیدرم  حالطـصا  هب  تسا و  هدـش  ادـج  امـش  زا  ناتندـب 

ار تنحم  مغِراد و  نیا  : » دیوگ یم  باوج  رد  يدرگرب »؟ تندب  هب  یهاوخ  یم  دنسرپ « : یم  وا  زا  هکئالم  دنتسه ، نمؤم  ندب  نداد 
هللا هاولـص  » ادـخ ربمایپ  زا  تیاور  رد  ای  .تسا و  دوخ  نفک  لسغ و  گرم و  رب  رظان  لاح  نآ  رد  ناـسنا  ینعی  منک »؟ هچ  مهاوخ  یم 
یم هجیتن  سپ  .دنوش  یم  رادیب  دندرم  هک  یتقو  دـنا ، باوخ  رد  مدرم  ینعی   (1)« اوُهَبَْتنا اُوتام  اذِاَف  ٌماِین  ُساّنلَا  : » هک تسه  هلآو » هیلع 
نآ اب  دـش  دازآ  ندـب  نیا  زا  نوچ  هک  تسا  قیاقح  یـضعب  كرد  باجح  ندـب  نیا  تسا و  رت  هدـنز  ندـب  نیا  نودـب  ناسنا  میریگ 

درذـگ و یم  هچ  وا  فارطا  تسین  هجوتم  هک  یباوخ  ناسنا  لثم  دوش ، یم  ور  هبور  دوب ، لـفاغ  اـهنآ  زا  دوب و  وا  فارطا  هک  قیاـقح 
.تسا هدوبن  هجوتم  وا  یلو  هدوب  عقاو  ییاه  هثداح  هچ  وا  فارطا  رد  بجع  هک  دمهف  یم  دش  رادیب  نوچ 

31 ص :
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« نم  » لامک رازبا  نت ،» مجنپ « : هتکن 

شدوخ زا  ار  نآ  دراد و  تسود  ًانیوکت  ار  ندب  سفن ، مه  تهج  نیمه  هب  دوش و  یم  لماک  نت »  » ندرب راک  هب  قیرط  زا  ناسنا  سفن 
« حور  » هک تسا  نیمه  مه  یعیبط  گرم  تلع  و  دـنک ، یم  اهر  ار  نت » دیـسر «  دوخ  مزال  تالامک  هب  نوچ  لاح  نیا  اب  دـناد و  یم 

.دنک یم  اهر  ار  نت 

سپ هک : دوش  لاؤس  تسا  نکمم  لاح  .تسا  سفن  هضبق  رد  نت  تسوا و  نم »  » ناسنا دوجو  لـصا  هک  دـش  نشور  موس  تمـسق  رد 
(1) یبسن شدرجت  سفن ، هک  دوب  هجوتم  دیاب  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  نت  نیا 

يریگراک هب  قیرطزا  و  دندرگ ، لعفلاب  دیاب  هک  دراد  يا  هوقلاب  ياه  هبنج  تسا و 

32 ص :

هوقلاب هبنج  چیه  هک  هکئالم ، ادـخ و  لثم  قلطم  درجم  .درادن 2 - درجت  هبنج  چیه  هک  يدام  دوجوم  - 1 تسه : دوجوم  عون  هس  - 1
تهج هب  دراد و  رارق  ضحم  ِتیلعف  هوـق و  ياراد  هداـم  نیب  هـک  سفن  لـثم  یبـسن ، درجم  .دـنا 3 - ضحم  تیلعف  تسین و  اـهنآ  رد 

دوش یم  لدبم  لعفلاب  هب  هوقلاب ، ياه  هبنج  نآ  یتدم  زا  سپ  ندب  ندرب  راک  هب  اب  هک  تسا  ییاه  یگ  هوقلاب  ياراد  ندـب  هب  شقلعت 
.تسا یبسن  درجت  ياراد  دراد ، قلعت  يدام  ندب  هب  زونه  سفن  هک  تهج  نیا  زا  و 
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نوچ یفرطزا  .دنسر  یم  تیلعف  هب  هوقلاب  ياه  هبنج  نیا  نت ، اب  هطبار  رد  دتمم  ياه  هدارا  لامِعا  نت و 

، نآ رب  هوـالع  .دـهاوخ و  یمن  ار  نآ  زا  ندـشادج  دراد و  تسود  ار  نآ  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  دوخ  تـالامک  نت ، قـیرط  زا  سفن 
هچنآ هک  یلاـح  رد  تسا ، ندـب  هب  سفن  هقـالع  ِرگید  هبنج  نـیا  دراد و  هارمه  هـب  ار  زیچ  نآ  هـب  هقـالع  زیچ  کـی  اـب  ینـالوط  سنُا 

نیا زا  نوچو  نت ، ِدوخ  هن  دوش و  یم  لصاح  نت  يریگراک  هب  قیرط  زا  هک  تسا  یلامک  نآ  تسا  سفن  یقیقح  تاّذـلاب و  بولطم 
یتدم زا  سپ  ًانیوکت (1)  سفن  دشابن ، هچ  دشاب و  دنم  هقالع  نت  هب  صخش  هچ  یلو  .دساره  یم  گرم  زا  صخش  دوش  تلفغ  هتکن 

.دنیوگ یم  گرم  نآ  هب  هک  دنک  یم  اهر  ار  ندب  نیا 

گرم عاونا 

ار نت  رازبا  رگید  دـسرب و  تیلعف  هب  شا  هوقلاـب  ياـه  هبنج  دوش و  لـماک  یناـسنا  داـعبا  رد  سفن  هک  یناـسنا : یعیبـط  گرم  فلا -
یم یهلا  ءایلوا  صوصخم  سفن ، طسوت  نت  ِندرک  اهر  عون  نیا  تسا و  گرم  عون  نیرتهب  نیا  هک  دنک ، یم  شیاهر  اذل  دهاوخن و 

هک تسا  يراجن  لثم  .دشاب 

33 ص :

سفن ینیوکت  لمع  .تسا و  ینیوکت  یلمع  هک  بلق  ندز  لثم  تسا ، ناسنا  دوخ  رایتخا  زا  جراخ  هک  یلمع  ینعی  ینیوکت  لمع  - 1
هب ناسنا  رایتخا  هدارا و  دریگ و  یم  ماجنا  لعفلابام  هب  نآ  هوقلابام  لیدبت  سفن و  یعیبط  ریس  ياتسار  رد  ندب  ندرکاهر  اب  هطبار  رد 

.درادن یشقن  نآ  رد  میقتسم  روط 
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هطبار نیا  رد  رگید  تراـبع  هب  .درک  تسرد  تساوـخ ، یم  هک  يرد  نآ  رگید  هک  ارچ  دـنک ، اـهر  ار  شا  هشیت  رَد ، نتخاـس  زا  سپ 
«. دوش هدایپ  دسر ، لزنم  هب  هک  نوچ  راوس  تفگ « : ناوت  یم 

رد یناسنا ، داعبا  فالخرب  یـصخش  تسا  نکمم  تسا ، یناـسنا  یناویح و  دـُعب  ود  ياراد  ناـسنا  نوچ  یناویح : یعیبط  گرم  ب –
« هّیبَضَغ  » هبنج ود  ياراد  زین  یناویح  دُعب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنک و  یم  اهر  ار  ندبزین  تلاح  نیا  رد  سفن  زاب  دوش ، لماک  تیناویح 

رخآ رد  هکدارفا  زا  یـضعب  لثم  .دنک  دشر  وا  رد  هّیبضغ  هوق  دوش و  لماک  یتفـص  گرگ  رد  تسا  نکمم  ناسنا  .تسا  هّیوهـش »  » و
كوخ رد  ناسنا  تسا  نکمم  ای  .دـنا و  هدـش  دـیدش  یلیخ  ناـیفارطا  هب  تبـسن  ینیبدـب  رد  دـنوش و  یم  كانبـضغ  دوز  رایـسب  رمع 

هّیبضغ و عمج  هتبلا  .تسا  هدـش  لـماک  شا  یناویح  دـُعب  زا  هّیوهـش  دـُعب  رد  هک  دوش  دـیدش  اـیند  رد  صرح  لاـم و  عمج  یتـفص و 
یتخـس باذع  و  دنک ، یم  اهر  ار  ندب  سفن ، اذل  دـنا و  هدـش  لماک  تیناویح  رد  دارفا  عون  نیا  لاحره  رد  تسا ، نکمم  زین  هّیوهش 

ینعی دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  یناوـیح  یتیـصخش  یلو  تسا ، ناـسنا  اـه  نیا  ترطف  نوـچ  تسه  دارفا  نیا  يارب  تماـیق  رد 
.دریگ یم  ار  اهنآ  نابیرگ  دنتسه  هچنآ  دنهاوخ و  یم  هچنآ  نیب  يداضت 

، تسا یناویح ) داـعبا  رد  اـی  تیناـسنا و  رد   ) یعیبـط گرم  اـهنآ  يود  ره  هک  فـلا و ب  تمـسق  رب  هوـالع  یعیبـط : ریغ  گرم  ج -
یمن رگید  هک  هدش  بارخ  نانچ  نآ  ندب  یلو  دراد ، رظن  دوخ  ندب  رب  زونه  هدرکن و  لماک  هدافتسا  ندب  رازبا  زا  سفن  تسا  نکمم 

سفن يارب  دناوت 

34 ص :
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هب رگید  هک  نیا  رطاخ  هب  دنک ، یم  اهر  ار  نآ  تسا ، هدش  هتـسکش  شا  هشیت  نوچ  رد ، نتخاس  زا  لبق  هک  يراّجن  لثم  دـشاب ، دـیفم 
نیا لاح  دنیوگ ، یم  زین  یمارتِخا »  » گرم ار  گرم  عون  نیا  .تسا  هدشن  لماک  تخاس  یم  دیاب  هک  يرد  دنچره  دیآ ، یمن  شراک 

ندـب نیا  زا  دـناوت  یمن  سفن  رگید  تروصره  رد  هک  تساه  يرامیب  تافداصت و  تهج  هب  ای  ندـب ، زا  سفن  یعیبط  ریغ  ندـشادج 
لامک هب  ندنام و  اه  لاس  زا  سپ  دوش و  یم  سویأم  شندب  ندوبدیفم  زا  یهاگ  سفن  هک  ارچ  .ناهانگ  تهج  هب  ای  و  دنک ، هدافتسا 

.دنک یم  اهر  ار  ندب  نآ  ندیسرن ،

ْنَّمِم ُرَثْکَا  ِناسْحِْالِاب  ُشیعَی  ْنَم  لاجْآلِاب َو  ُتوُمَی  ْنَّمِم  ُرَثْکَا  ِبُونُّذـلِاب  ُتوُمَی  ْنَم  دـنیامرف « : یم  مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  ترـضح 
، دنریم یم  هدمآ  رس  هب  ناشلجا  نوچ  هک  دنا  ییاهنآ  زا  رتشیب  دنریم ، یم  ناشناهانگ  تهج  هب  هک  ییاهنآ  ینعی   (1)  « رامْعَْالِاب ُشیعَی 

رمع دننکب ، دیاب  هک  يرمع  ساسارب  هک  دنا  ییاهنآ  زا  رتشیب  دـنهد ، یم  همادا  ار  یگدـنز  ناشبوخ  ياهراک  تهج  هب  هک  ییاهنآ  و 
.دننک یم 

زا ار  مزال  هدافتـسا  هکنآ  نودـب  سفن  هک  ارچ  تسا ، یعیبطریغ  گرم  عون  کی  مه  تایح  همادا  زا  سأـی  ینعی  گرم  عون  نیا  سپ 
هب یهاـگآ  رظن و  شدرجم  تاذ  تهج  هب  سفن  نوچ  .دـنک  یم  اـهر  ار  ندـب  دربب ، یناویح  اـی  یناـسنا  لاـمک  تهج  رد  دوخ  ندـب 

رگید دوش ، یمن  هدوزفا  شتالامک  رب  یلامک  هدنیآ  رد  دش  هجوتم  یتقو  دراد و  دوخ  هدنیآ 
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بجوم رترب  لامک  نتفای  يارب  سأـی  ندـمآدیدپ  هبذاـج و  مدـع  نیمه  اذـل  دـنام و  یمن  یقاـب  شیارب  تاـیح  همادا  يارب  يا  هبذاـج 
(1) .دوش یم  ندب  زا  سفن  ینیوکت  فارصنا 
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يرامیب تافداصت و  رثا  رد  هک  تسا  یگرم  تخادنا ، ریخأت  هب  ناوت  یم  یکـشزپ  ملع  قیرط  زا  هک  یگرم  اهنت  درک  تلفغ  دیابن  - 1
تهج نیا  زا  هدادـن و  تسد  زا  ندـب  هب  تبـسن  ار  دوخ  يریبدـت  قلعت  ًانیوکت  سفن  هک  تسا  یلاح  رد  نآ  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  اـه 
تهج هب  بلق  ًـالثم  رگا  يرآ  تفرگ ، ناوـت  یم  ار  یگرم  ره  وـلج  مینکن  روـصت  زگره  یلو  تـسا ، هدـشن  فرـصنم  ندـب  زا  زوـنه 

دوخ یعیبط  تاکرح  هب  بلق  ات  مینک  یم  فرطرب  ار  بلق  تحـص  عناوم  یکـشزپ  ملع  قیرط  زا  يوحن  هب  دـش  رامیب  یجراخ  لماوع 
ًالثم .دوش  یم  عورـش  فارـصنا  نیا  ییاج  کی  زا  اذل  دوش و  فرـصنم  ندب  زا  دهاوخ  یم  ًانیوکت  سفن  تقو  کی  یلو  .دهد  همادا 

، دنک یم  عورـش  ار  دوخ  فارـصنا  زغم  زا  سفن  میراداو ، تکرح  هب  میهدـب و  كوش  ار  بلق  رگا  لاح  دتـسیا ، یم  كرحت  زا  بلق 
یم هتـشذگ ، نامز  رد  میکح  ِنابیبط  هک  تسا  لاح  نیا  رد  درادن ، زاین  دوخ  ندب  هب  رگید  دورب و  دـهاوخ  یم  ًانیوکت  سفن  هک  ارچ 

يرایـسب و  تسین ، هتخاس  بیبط  زا  يراک  مود  عون  يرامیب  دروم  رد  دـندوب  هجوتم  دـننک و  کیکفت  يراـمیب  ود  نیا  نیب  دنتـسناوت 
هب صیرح  هک  نآ  زا  شیب  دنهد ، جرخ  هب  يرایشوه  رگا  اذل  دنتسه و  یطیارش  هچ  رد  هک  دش  دنهاوخ  هجوتم  ناشدوخ  دارفا  عقاوم 
یم ثحب ؛ تمسق  نیا  لیمکت  دروم  رد   ) .دنهد یمن  تسد  زا  ار  دوخ  ندرم  رنه  حالطصا  هب  دنوش و  یم  نتفر  هدامآ  دنشاب ، ندنام 

جنلوق راتفرگ  مهرس  تشپ  راب  نیدنچ  هک : تسه  میکح  ِبیبط  نآ  انیـس  نبا  دروم  رد  دییامرف ) عوجر  ندرم » رنه  » راتـشون هب  دیناوت 
ار ندب  نیا  درادن  انب  رگید  حور ؛ : » تفگ .تسین  ینوریب  لماوع  تهج  هب  يرامیب  نیا  دیمهف  هدیـسرارف و  شگرم  دش  هجوتم  دش و 

.دومن تلحر  هک  دیشکن  لوط  هتفه  دنچ  و  دش ، لوغـشم  تدابع  اعد و  هب  درک و  لیطعت  ار  دوخ  هّرمزور  ياه  تیلاعف  و  دنک » ریبدت 
هب دیآ ، یم  شیپ  ندب  زا  سفن  یعیبط  فارصنا  رثا  رد  هک  ار  یگرم  ناوت  یم  یکـشزپ  ملع  کمک  هب  درک  روصت  دیابن  مه  زورما  و 

.دننک یم  هدنهد  رازآ  تخس و  ار  ندرم  عون  نیا  نردم ، ياه  هاگتسد  قیرط  زا  هکلب  تخادنا ، ریخأت 
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سفن ِلماک »  ِروضح «  مشش : هتکن 

هکنیا نـیع  رد  .تـسین و  حرطم  شیارب  ناـکم  ندــب ، رد  هـک  تسااتــسار  نـیمه  رد  تـسا و  ناــکم  ناــمز و  قوـف  یناــسنا  سفن 
.تسا هدام  زا  درجم  اریز  درادن ، ياج  ندب  زا  یصاخ  ناکم  رد  دراد ، ندب  رد  لماک » » ِروضح

صاخ و نامز  رد  اه  هنحـص  نآ  ًادعب  هک  دوش  یم  رـضاح  ییاه  هنحـص  رد  ندب  نودب  هقداص ، يایؤر  رد  سفن  هک  دیدرک  هظحالم 
قوف ینعم  تسا  نیا  دوش و  یم  ور  هبور  هثداح  اب  یناکم  ینامز و  تیدودـحم  زا  جراخ  سفن ، ینعی  ددرگ ، یم  رهاظ  صاخ  ناکم 

.سفن ندوب  ناکم  نامز و 

.میتسه و دوخ  ندب  ياج  همه  رد  هک  ینیع  رد  میرادن ، ياج  دوخ  ِندب  زا  یـصاخ  ياج  رد  هک  مینک  یم  ساسحا  ام  دوخ  یفرط  زا 
يزیچ هب  ناممـشچ  اـب  مه  میهد و  تکرح  ار  ناـمیاپ  مه  میهد و  تـکرح  ار  نامتـسد  مـه  مـینک  هدارا  میناوـت  یم  هـظحل  کـی  رد 

ام ِسفن  رگا  ینعی  .میرگنب 
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هک نیا  نودب  تسه  اج  همه  هک  یلاح  رد  .دشاب  هتـشاد  ياج  ام  ياپ  رد  دیابن  هظحل  نامه  رد  رگید  تشاد ، ياج  ام  تسد  رد  طقف 
ندب رد  لماک » روضح   » سفن مییوگ  یم  هک  یتقو  .سفن  ندوب  ناکم  قوف  زا  يرگید  ینعم  تسا  نیا  و  دشاب ، هتشاد  یـصاخ  ياج 
تسا هدام  زا  درجم  مییوگ  یم  هک  نیا  .دشاب و  یمن  یصاخ  ياج  هب  دودحم  تسه و  ندب  ياج  همه  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  دراد 

.درادن تسا - يدنم  نامز  يدنم و  ناکم  هک  ار -  يدام  ياه  هدیدپ  ياه  تیدودحم  ینعی 

(1) .تسین حرطم  شیارب  یصاخ  ياج  دراد و  ندب  رد  لماک » روضح   » سفن دش  نشور  تمسق  نیا  رد  سپ 
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هب رگا  یلو  .تسا  ندب  هب  سفن  دیدش  هجوت  تهج  هب  دراد ، رارق  ناشندب  رد  ناشـسفن  دننک  یم  ساسحا  اه  ناسنا  هک  نیا  تلع  - 1
دننک یم  ساسحا  دنتـسه ، ناشندـب  رد  دـننک  یم  ساسحا  هک  روط  نیمه  تسرد  دـننک ، فیعـض  ار  هجوت  نیا  اه ، تضایر  کمک 
درجم سفن  لصا  هک  ارچ  دنروآ ، یم  ربخ  رود  هلصاف  نآ  زا  امش  يارب  دنرضاح و  ناشندب  هب  تبـسن  يرتمولیک  هلصاف 400 رد  ًالثم 
ناکم اه و  نامز  رد  ار  دوخ  عیسو  روضح  هک  دوش  یم  بجوم  ندب  هب  سفن  دیدش  هجوت  تسا ، دازآ  ینامز  ناکم و  ره  زا  تسا و 

هک تسا  ینامز  رود  ياه  هلـصاف  رد  سفن  روضح  یناـکم ، رود  ياـه  هلـصاف  رد  سفن  روضح  نیع  .دـنکن  ساـسحا  يرگید  ياـه 
ملاع نطاب  رد  روضح  دشاب ، هتـشاد  یعرـش  ياه  تضایر  ناسنا  رگا  هک  نیا  رت  مهم  همه  زا  .دـهدب  ربخ  هدـنیآ  زا  دوش  یم  بجوم 

یفجن ياقآ  باـنج  ریـس  هک  دـنک ، یم  ریـس  زین  تماـیق  خزرب و  ملاـع  هب  هکئـالم و  ملاـع  هب  هک  يروط  هب  تسا ، نکمم  شیارب  زین 
.تسا ریخا  عون  نیا  زا  برغ » تحایس   » باتک رد  هیلع » هللا  همحر  » یناچوق
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سفن مامت »  ِروضح «  متفه : هتکن 

هکنیا هن  ینعی  یمیـسقت ، چـیه  نودـب  تسه ، مامت »  » و لماک »  » روط هب  ندـب  ياج  همه  رد  تسا ، درجم  هکنیا  لـیلد  هب  ناـسنا  سفن 
یم ام  تسا و  رضاح  مشچ  رد  ًامامت  هکلب  .میونـشب  ام  دشاب و  شوگ  رد  شفرط  کی  مینیبب و  ام  دشاب و  مشچ  رد  سفن  ِفرط  کی 
نیا .مینک و  یم  سح  هدنونـش  ار  دوخ  ًاـمامت  هک  ناـنچمه  مینک ، یم  سح  هدـننیب  ار  دوـخ  مه  ًاـمامت  مینیب و  یم  ناـمدوخ  مییوـگ 

هک تسا  يدرجم  دوجوم  ره  تیصاخ 

هک دـنوادخ  لثم  تسا ،  رتدـیدش  شروضح  دـشاب  رتدرجم  دوجوم  هچ  ره  و  تسه .» دوجو  ِمامت  اب  مه  اج  همه  تسه و  اـج  همه  » 
.تسا قلطم  مه  شروضح  هدوب و  ضحم  درجم 

اج همه  رد  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخـس  لاح  .تسه  اـج  همه  رد  هک  دـش  سفن » ِلـماک  روضح   » زا ثحب  مشـش ؛ تمـسق  رد 
هکلب تسه ،
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دـشاب و شوگ  رد  سفن  فرط  کی  هک  نیا  هن  تسه ، ماـمت »  » تروص هب  اـج  همه  رد  شدوجو  همه  ینعی  .تسه  اـج  همه  ًاـمامت » »
هتخت ًالثم  .درادن  دننام  لثم و  ًالـصا  يدام  ياه  هدـیدپ  رد  هک  تسا  درجم  دوجوم  مهم  صاوخ  زا  یکی  نیا  .مشچ  رد  شفرط  کی 

دراد و دُعب  هک  ارچ  تسین ، شتـسار  فرط  رد  نآ ، پچ  فرط  تسین و  شپچ  فرط  رد  نآ ، تسار  فرط  دیریگب ؛ رظن  رد  ار  هایس 
امـش ِدوجو  مامت  هکلب  مونـش ، یم  مفرط  کی  اب  نم  دـییوگ  یمن  امـش  دـینک ؛ هظحالم  .تسین  نینچ  درجم  یلو  .تسا  میـسقت  لـباق 

دیرترضاح و دوخ  ییاونـش  هوق  زا  یتح  ییاونـش  عقوم  رد  امـش  ینعی  .شوگ  هلیـسو  هب  یهتنم  دیونـش ، یم  هک  هاگنآ  تسا ، هدنونش 
روضح ینعم «  و  دونش ، یم  ییاونش  هوق  کمک  هب  هک  تسا  رضاح  ییاونش  هوق  هنحـص  رد  نم »  » کی ینعی  مدینـش ، نم  دییوگ : یم 

.تسا نیمه  مامت » 

درجم سفن  قیرط  زا  ار  تیصاخ  نیا  ام  تسه و  اج  همه  شا ، همه  هک  تسا  نیمه  شتیصاخ  درادن ، دُعب  نوچ  يدرجم  دوجوم  ره 
همه یکَلَم ، ره  سپ  دـنا  درجم  مه  هکئـالم  هـکلب  تـسین ، ناـسنا  سفن  هـب  رـصحنم  درجت  تیـصاخ  .مـینک  كرد  میناوـت  یم  دوـخ 
نیع رد  ینعی  تسا ، رتـشیب  همه  زا  شروضح  تدـش  تسا ، ضحم  درجم  هک  دـنوادخ  رت  مهم  همه  زا  .تسه و  اـج  همه  شدوجو ،

هلوقم زا  درجت  نافوسلیف  لوق  هب  هک  ارچ  دراد ، رتدـیدش  يروضح  مه  درجم  ياه  هدـیدپ  همه  زا  تسه ، اـج  همه  شا ، همه  هک  نیا 
لثم درجت ؛ ینعی  .تسا  ریذپ  فعض  تدش و  ینعی  تسا ، رادرب  کیکشت  هجیتن  رد  و  تیهام ، هن  تسا و  دوجو 
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میناوت یم  یلو  .تسا  تیهاـم  هلوقم  زا  یلدنـص  هک  ارچ  رتدـیدش ، ِیلدنـص  مییوـگب  میناوـت  یمن  اـم  .یلدنـص  لـثم  هن  تسا و  روـن 
روط نیمه  مه  درجت  دوخ  .دـنرادرب  کیکـشت  اذـل  دـندوجو و  هلوقم  زا  اه  نیا  نوچ  ارچ ؟ رتدـیدش ، ِملع  اـی  رتدـیدش  ِرون  مییوگب 

.دنوادخ تاذ  لثم  دیدش  درجت  و  یناویح ، سفن  ای  یتابن  سفن  لثم  فیعضدرجت  .دراد  یم  رب  فعض  تدش و  ینعی  تسا ،

شروضح دشاب ، رتدـیدش  شدرجت  دوجوم  هچ  ره  مییوگ : یم  تسا ، مامت  لماک و  شدوجو  درجم  دوجوم  هک  میدـش  هجوتم  یتقو 
.تسا روضح  قلطم  تسا ، درجت  قلطم  هک  دنوادخ  تسا و  رت » مامت   » و رت » لماک  »

روهظ اب  روضح  قرف 

.تسا سفن  ياوق  هب  نت ، رد  سفن  روهظ  روهظ .»  » کی میراد و  روضح »  » کی درجم  تادوجوم  يارب  هک  درک  شومارف  دـیابن  لاـح 
ییاونش هوق  هب  دنک ، روهظ  شوگ  رد  دهاوخب  یتقو  ای  .دنک و  یم  روهظ  ییانیب  هوق  هب  دنک  روهظ  مشچ  رد  دهاوخب  سفن  یتقو  ًالثم 

هب شدوخ  ندـب  ياـج  همه  رد  ینعی  .تسوا  دوخ  هب  شروـضح  یلو  تسوا ، ياوـق  هب  شروـهظ  مییوـگ  یم  سپ  .دـنک  یم  روـهظ 
.تسه مامت  لماک و  تروص 

تسا و قلطم  درجم  شدوخ  تسا ، شدوخ  هب  شروضح  یلو  تسا ، شتاقولخم  هب  شروهظ  هک  تسا  روط  نیمه  مه  ادخ  دروم  رد 
تادرجم هب  تادرجم  ملاع  رد  شروهظ  یلو  دراد ، قلطم  روضح  اذل 
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.دوش هابتشا  قحِروهظ  قحِروضح و  نیب  دیابن  اذل  تسا و  يدام  تاقولخم  هب  هدام  ملاع  رد  و  تسا ،

لثم ییاوق  وا  سفن  دراد و  مسج  کـی  سفن و  کـی  یناـسنا  ره  هک  مینک  یم  ضرع  بلطم  ندـش  نشور  يارب  همدـقم  نیا  زا  سپ 
، دـنک هابتـشا  ءاضعا  اوق و  نیب  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  .دراد  شوگ  مشچ و  تسد و  لثم  ییاضعا  وا  مسج  دراد و  لقعت  ییانیب و 

هتسب ناسنا  مشچ  هک  مه  باوخ  ماگنه  رد  تسا و  سفن  هب  طوبرم  ییانیب  هوق  هک  یلاح  رد  دهد ، تبـسن  مشچ  هب  ار  ییانیب  هوق  ًالثم 
نطوم و رد  سفن  رگا  ینعی  .صاخ  ياه  نطوم  رد  دـنا  سفن  دوخ  یّلجت  سفن ؛ ياوق  هک  ارچ  دـنیب ، یم  ییانیب  هوق  کمک  هب  تسا 
ییانیب و ءاضعا  یلو  .تسا  ییاونش  ْسفن  نآ  دنک ، یّلجت  ییاونـش  نطوم  رد  رگا  و  تسا ، ییانیب  ْسفن  نآ  دنک ، یّلجت  ییانیب  لحم 

دوخ ياوق  کمک  هب  ءاضعا و  نیا  قیرط  زا  سفن  تسا و  نت  ِنوریب  اب  سفن  طاـبترا  يارب  نآ ، دـننام  شوگ و  مشچ و  لـثم  ییاونش 
هوق هب  ییاونـش ، تیعقوم  رد  سفن  ینعی  .دهد  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  ییاونـش  ییانیب و  مه  تهج  نیمه  هب  دونـش و  یم  ای  دنیب و  یم 

ای ییانیب  هوق  هب  هک  لاح  نامه  رد  یلو  دوش ، یم  رهاـظ »  » ییاـنیب هوق  هب  ییاـنیب  نطوم  اـیو  تیعقوم  رد  و  دوش ، یم  رهاـظ »  » ییاونش
.مونـش یم  نم  منیب ، یم  نم  دیوگ : یم  ناسنا  مه  تهج  نیمه  هب  شیاوق ، هب  هن  تسا و  شدوخ  هب  شروضح » ، » هدش رهاظ  ییاونش 

ریاس يارب  ًانیع  .تسوا  ِياوق  هب  شروهظ  یلو  تسوا  دوخ  هب  شروضح  نوچ  دهد ، یم  تبـسن  شدوخ  هب  ار  ندینـش  ندید و  ینعی 
تادرجم
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يارب شروهظ  یلو  تسا ، شدوخ  هب  شروضح  مالسلا » هیلع  » لیئارزع ترضح  ًالثم  .تسا  لکـش  نیمه  هب  عوضوم  زین  هکئالم  لثم 
هیلع » لـیئارزع ترـضح  نوچ  سپ  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  اـیند  یگدـنز  رد  صخـش  هک  تسا  یتیفرظ  ساـسارب  سک  ره 
کی ای  و  دـشابن ، تمـسق  نآ  رد  دـشاب و  ایند  تمـسق  نیا  رد  هک  نیا  هن  تسه - ، اج  همه  شا ، همه  درجم  و  تسا ، درجم  مالـسلا »

.تسا هدرک  هیهت  شدوخ  يارب  درف  هک  تسا  یتافص  ساسارب  وا  روهظ  نیاربانب  رگید - ياج  شفرط  کی  دشاب و  اج  نیا  شفرط 

شدوخ هب  شروضح  هک  روهظ ، کـی  دراد و  روـضح  کـی  يدرجم  دوـجوم  ره  هک  دیـشاب  هتـشاد  تیاـنع  قـیقد ، هتکن  نیا  هب  سپ 
روهظ کی  و  . (1) تـسا رتدیدش  شروضح  دشاب ، رادروخرب  يرتدیدش  يدوجو  هجرد  زا  دشاب و  رتدیدش  شدرجت  هچره  .تسا و 
ینعم دـناوت  یم  دوخ  سفن  رد  سکره  دوش و  یم  رهاـظ  درجم  ِدوجوم  نآ  ینطاـب  قیاـقح  روهظ ، لـحم  تیفرظ  ساـسارب  هک  دراد 

.دنک یم  ساسحا  ار  دوخ  ِنم  ياوق »  » و نم »  » هک روط  نامه  دنک ، ساسحا  ملاع  رد  ار  تادرجم  روهظ  روضح و 
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ینعی .دشابن  اجنآ  رد  قح  روضح  هک  تسین  ملاع  زا  هبترم  چـیه  دوش ، یم  رتشیب  روضح  بجوم  رتشیب  ِدرجت  هک  ساسا  نیمه  رب  - 1
هب دـنوادخ  روضح  هک  ارچ  دـشابن ، اجنآ  دـنوادخ  روضح  دنتـسه ، يدام  ياـه  هدـیدپ  اـی  هکئـالم  هک  ییاـجنآ  هک  تسین  روط  نیا 

ساـسارب شروهظ  دـنچره  یتیدودـحم ، چـیه  نودـب  تسا ، قلطم  روضح  ياراد  تسا ، قلطم  درجم  دـنوادخ  نوچ  تسا و  شدوخ 
.دوش یم  رهاظ  شتافص  ءامسا و  اب  قح  ترضح  هک  تسا  یطیارش  تیفرظ 
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.تسا روـضح  نیع  سپ  تسا  درجت  نیع  هک  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ، رترـضاح  تسا ، رتدرجم  دوـجوم  ردـق  ره  دـش  نشور  یتـقو 
تسوا اب  ًامامت  دنوادخ  ًالـصا  هک  دنیب  یم  تسا و  طابترا  رد  دنوادخ  همه  اب  دنک  یم  ساسحا  یناسنا  ره  ارچ  هک  میوش  یم  هجوتم 

تسور و هبور  وا  اب  ادخ  مامت  هک  دنک  یم  ساسحا  ًالـصا  دراد و  ار  ادخ  مامت  هک  دبای  یم  .دـشاب  ادـخ  اب  دـناوت  یم  ًامامت  مه  وا  و 
.دراد ار  دوخ  یـصخش  يادخ  سکره  حالطـصا  هب  تسوا و  يادخ  طقف  ادخ  ایوگ  .تسا  یـصخش  طابترا  کی  ادـخ  اب  وا  طابترا 

همه زا  شیب  تسا  قـلطم  شدرجت  هـک  دـنوادخ  تـسه و  اـج  هـمه  شا  هـمه  درجم  دوـجوم  و  تـسا ، قـلطم  درجم  دـنوادخ  نوـچ 
ار شدوخ  عقاو  رد  دشاب و  هدـنادرگرب  ادـخ  ریغ  هب  ار  دوخ  هجوت  ناسنا  هک  نیا  رگم  تسا  رـضاح  همامت  هب  یناسناره  دزن  تادرجم 

یم شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هطبار  نیمه  رد  تسا و  رت  کـیدزن  وا  هب  زیچ  هـمه  زا  دـنوادخ  هـک  یلاـح  رد  دـشاب ، هدرک  رود  ادـخ  زا 
يا دیوگ : یمن  یتح   (1)« مهد یم  دناوخب  ارم  هک  سکره  باوج  مکیدزن و  هک  نم  دنتفرگ ، وت  زا  ارم  غارس  مناگ  دنب  رگا  : » دیامرف
نم بیرَق » ّینِاَف  : » دیوگ یم  هکلب  دـشاب ، هطـساو  هلآو » هیلع  هللا  هاولـص  » ربمایپ سدـقا  دوجو  لاح  نیا  رد  ات  مکیدزن ، نم  وگب  ربمایپ 

.مکیدزن
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ملاع رد  تادرجم  ِروضح  یگنوگچ  متشه : هتکن 

روضح و محازم  ءاـضعا ، يداـم  روضح  هک  ندـب  رد  سفن  روضح  لـثم  تسین ،  هداـم  ملاـع  رد  درجم  روضح  عناـم  محازم و  هداـم 
تسد ياه  لولـس  نیب  رد  تسد  کی  نتفرگ  ياج  لثم  .تسا  هدام  رد  هدام  روضح  محازم  هدام  هکلب  تسین ، ندب  رد  نآ  تیمکاح 

.تسا لاحم  هک  رگید ،

هدـیدپ روضح  مکح  اب  َملاع ، رد  درجم  دوجوم  روضح  مکح  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  نشور  ام  يارب  سفن  هب  تفرعم  هک  یلئاسم  زا 
يارب اج  تسه  هدام  هک  ییاـج  نآ  هک  نیا  نودـب  تسه  اـج  همه  تادرجم  روضح  هک  يروط  هب  .دراد  قرف  ملاـع  رد  يداـم ، ياـه 

.دنتـسین ندب  ياج  ياج  رد  درجم  سفن  روضح  عنام  ندـب  يدام  ياضعا  هک  ندـب  رد  سفن  روضح  لثم  .دـشاب  گنت  درجم  روضح 
.دوش یم  هدام  روضح  محازم  هک  تسا  هدام  تسا و  رگید  خنس  زا  درجم  ًالصا  هک  ارچ 
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ناوت يدام  لیاسو  گرم  ماگنه  رد  هک  میرادـن  راـظتنا  رگید  دـشاب ، دـناوت  یمن  تادرجم  روضح  عناـم  هداـم  هک  دـش  نشور  یتقو 
ادیپ ینعم  نامیارب  یتسه  لک  رد  دنوادخ  هکئالم و  روضح  بلطم ، نیا  ندش  نشور  اب  زین  دنشاب و  هتـشاد  ار  گرم  هتـشرف  اب  هلباقم 

رد تفگ  ناوت  یمن  تسا و  صاـخ  يروضح  دـنوادخ ، روضح  تشد ؛ فـک  رد  هچ  میـشاب و  قاـطا  نورد  رد  هچ  اـم  هک  دـنک  یم 
دوجوم تسا ، يدام  ناکم  کی  هک  ینیع  رد  تفگ : دـیاب  هکلب  درجم ، دوجوم  ياج  ای  تسا و  يدام  دوجوم  ياج  ای  ناـکم ، نـالف 
مییوگب دـیابن  سپ  .تسین  درجم  روضح  عناـم  هداـم  نوـچ  .دـشاب  هتـشاد  ماـمت  لـماک و  روـضح  زین  ناـکم  نآ  رد  دـناوت  یم  درجم 

، تسا ادـخ  ياج  تادرجم و  ياج  اج ، نآ  هک  تسا  ییاج  هدام ، ملاع  يـالاب  مینک  روصت  تسه و  هداـم  ملاـع  ءارواـم  رد  دـنوادخ 
همه رد  ام  سفن  هک  نانچمه  دـشاب ، اهنآ  روضح  عنام  هدام  ملاع  هک  نآ  نودـب  دـنراد ، روضح  هکئالم  دـنوادخ و  اج  همه  رد  هکلب 

(1) .دشاب ام  سفن  روضح  عنام  ام ، نت  هک  نآ  نودب  تسا ، رضاح  ام  نت  ياج 
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هک يدوجو  هجرد  ماقم و  تهج  هب  هک  تسه  هجرف » یلاعت  هللا  لـجع  » ناـمز ماـما  سدـقم  دوجو  يارب  يروضح  نینچ  نیا  نیع  - 1
رظن روط  ره  اجره  دنرـضاح و  اج  همه  رد  دـنرتالاب ، هکئالم  زا  ماقم  رظن  زا  و  تسا ، ضیف  هطـساو  ماقم  ناشماقم ، هک  نیا  دـنراد و 

، سلجم نامه  رد  سلجم  نآ  ءاضعا  همه  زا  یـسلجم  ره  رد  تسا ، رتدیدش  مه  هکئالم  زا  ناشدرجت  نوچ  دـنراد و  روضح  دـننک ،
يارب سلاجم (  نآ  ءاضعا  همه  زا  رتدیدش  يروضح  مه  نآ  دنرضاح و  سلاجم  همه  رد  هظحل  نامه  رد  هک  ینیع  رد  دنرترـضاح ،

(. دییامرفب عوجر  یتسه »  رد  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع  ) تجح ترضح  روضح  هوحن  راتشون «  هب  دیناوت  یم  عوضوم  نیا  بیقعت 
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عنام هدام  هک  روط  نامه  اذل  و  تسا ، رتدیدش  شروضح  دشاب ، رتدیدش  دوجوم  درجت  ردقره  هک  دوش  تلفغ  دـیابن  زین  هتکن  نیا  زا 
ملاع نامه  رد  دنوادخ  روضح  عنام  ملاع ، رد  هکئالم  دوجو  تسین ، هدام  َملاع  رد  دـنوادخ –  هکئالم و  زا  معا  تادرجم –  روضح 

رـضاح دنوادخ  تسا ، هکئالم  روهظ  لحم  هک  هکئالم  ملاع  رد  هک  تسین  روط  نیا  سپ  .تسا  قلطم  دنوادخ  درجت  هک  ارچ  تسین ،
.تسا قلطم  یتسه  بتارم  مامت  رد  مه  قح  ترضح  روضح  سپ  تسا ، قلطم  دنوادخ  درجت  هک  ارچ  دشابن ،
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قح ِتدحو  زا  يدومن  سفن ، ِتدحو  مهن : هتکن 

وا یتاذ  ترثک  بجوم  نتـسناد » ندینـش « ،» ندـید « ،»  » ینعی .تالامک  عومجم  هن  تسا و  تالامک  عماـج  تسا ، درجم  نوچ  سفن 
رد درجم  دوجوم  اریز  دوش .  یم  بر  تخانـش  بجوـم  سفن ، تخانـش  مه  تهج  نیمه  هب  دراد و  یتاذ  تدـحو  اذـل  دوـش و  یمن 

(1) .تسوا زا  یلماک  ًاتبسن  هولج  قح و  اب  خنس  مه  عقاو 

هدش لیکشت  ءازجا  هعومجم  زا  هک  یلدنـص  ره  اب  ای  و  اه ، یلدنـص  هعومجم  اب  ًالثم  میتسه ، ور  هبور  اه  هعومجم  اب  هدام  ملاع  رد  ام 
لقعت مه  هدـنیوگ و  مه  تسا و  هدنونـش  مه  هک  سفن  لثم  میتسه ، ور  هبور  تالامک  عماج  اـب  تادرجم  ملاـع  رد  یلو  .مییور  هبور 

اب و  هدننک ،
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رد هک  يدـننام  لـثم و  ادـخ  يارب  ینعی  ریـصَْبلا » ُعیمَّسلا  َوُه  ٌءْیَـش َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دـیامرف « : یم  يروش  هروس  هـیآ 11  رد  نآرق  - 1
ادخ يارب  ینعی  میکَْحلا » ُزیزَْعلا  َوُه  یلْعَْالا َو  ُلَثَْملا  ِهِّلل  َو  دـیامرف « : یم  لحن  هروس  هیآ 60  رد  یلو  .درادن  دوجو  دشاب ، ادخ  ضرع 

هب ناوت  یم  ار  ناسنا  سفن  هک  تسا  نیا  .دراذـگب  شیامن  هب  ار  وا  تـالامک  زا  يا  هنومن  دـناوتب  هک  دراد  دوجو  یلْعا  هنومن  لَـثَم و 
.داد رارق  هجوت  دروم  ادخ  لاثم  ناونع 
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هک نیا  .تسا و  نیمه  ندوب  عماج  ینعم  دـنک و  یمن  جراـخ  تدـحو  زا  ار  نآ  شتـالامک  ِترثک  ینعی  .تسین  شیب  یکی  همه  نیا 
زا ار  وا  شتافـص  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  تسا  دـحتم  شتاذ  اـب  ندوب  عیمـس  ّیح و  میلع و  لـثم  دـنوادخ  تافـص  دوـش  یم  هتفگ 

تفه هب  دنک ؛ یم  روبع  روشنم  زا  یتقو  هک  گنر  یب  رون  لثم  .تسا  تافـص  تالامک و  عماج  وا  هک  ارچ  دنک ، یمن  جراخ  تدحو 
روبع روشنم  زا  یتقو  .عماـج  تروص  هب  یلو  دوب ، گـنر  یب  رون  رد  رون ، تفه  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  دوش و  یم  میـسقت  رون 

مه هب  ار  گنر  یب  رون  تدـحو  دوب ، عماج  تروص  هب  اـهرون  نیا  یتقو  ینعی  دـمآ ، رد  عومجم  تروص  هب  دـش و  ادـج  مه  زا  درک 
عماج تروص  هب  زین  دـنوادخ  تافـص  دـنز و  یمن  مه  هب  ار  سفن  تدـحو  هک  تسا  تروص  نیمه  هب  مه ، سفن  تافـص  .دوب  هدزن 

.دنز یمن  مه  هب  ار  قح  تدحو  تسا و 

یم بجوم  دـنک  یمن  جراخ  تدـحو  زا  ار  نآ  شتالامک  ترثک  عقاو  رد  دراد و  یتاذ  تدـحو  سفن  هک  نیا  سفن : یتاذ  تدـحو 
یتح تسا ، یگناگی  تدـحو و  ماقم  رد  شتقیقح  تاذ و  نوچ  دـنکن  لمحت  یبوخ  هب  تسا  شدوخ  ریغ  هک  ار  يزیچ  ره  هک  دوش 

ار نخان  نآ  دوجو  دـناوت  یمن  سفن  رگید  دورب  نیب  زا  ندـب  هب  نآ  نتـسویپ  دـیما  دوش و  ادـج  يدـح  ات  ناتندـب  زا  امـش  نخان  رگا 
هب یناسنا  ندب  ءاضعا  دنویپ  دروم  رد  .دهاوخ  یمن  شندب  رد  یتح  ار  یگناگود  نوچ  دنک ، ادج  ار  نآ  دـهاوخ  یم  دـنک و  لمحت 

ار نآ  دریذپب و  ار  هیلک  ًالثم  ار  يدنویپ  وضع  سفن  دیاب  هک  تسه  لکشم  نیمه  رگید  ناسنا 

هنرگو دنادب  دوخ  ءزج 
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دشاب و ندب  ودره  نیب  ییاه  تهابش  ناکمالا  یتح  دوش  یم  یعـس  مه  تهج  نیمه  هب  دریگ و  یمن  راک  هب  دنک و  یمن  ریبدت  ار  نآ 
.دنک تداع  دیدج  وضع  نآ  هب  هتسهآ  هتسهآ  ات  دننک  یم  فرصنم  ندب  هب  یعیبط  هجوت  زا  ار  سفن  وراد ، فرـصم  اب  یتدم  مهدعب 
دراد سفن  یتاذ  تدحو  رد  هشیر  اه  لمعلا  سکع  نیا  همه  .دنزب  سپ  ار  نآ  هبترم  کی  لاس  کی  زا  دعب  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب 

ات نآ  اب  دناوت  یم  هتخاس و  شدوخ  هک  دهاوخ  یم  ار  یندب  ندب ، زا  هدافتسا  عقوم  رد  نوچ  دهاوخ ، یمن  ار  دوخ  ندب  ریغ  یتح  هک 
(1) .دنک رارقرب  داحتا  نکمم  دح 

« ندرک قلخ   » و داجیا »  » زا يا  هنومن 

ملاع هنوگچ  هک  نیا  تسا و  تدـحو  زا  ترثک  داجیا  هلئـسم  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  رـشب  رکفت  خـیرات  رد  هک  یتکرب  اـب  تاـکن  زا 
زا دـیآ و  یم  ام  کمک  هب  سفن  تفرعم  زین  اتـسار  نیا  رد  .تسا  هنوگچ  اهنآ  هطبار  هدـش و  رداص  دـنوادخ  يدـحا  تاذ  زا  ترثک 

: مینک یم  ضرع  اذل  دنک و  یم  نشور  ام  يارب  ار  گنس  نارگ  هلئسم  نیا  رت  هداس  ًاتبسن  یقیرط 

50 ص :

تسا و هدرم  هک  یناسنا  دوش  یمن  زگره  دننک  یم  تباث  دنناد و  یم  لاحم  ار  خـسانت » نادنمـشیدنا «  هک  تسا  اتـسار  نیمه  رد  - 1
ندـب اب  طقف  ناسنا  سفن  هکارچ  دـهدب ، تایح  همادا  دورب و  يرگید  ندـب  رد  ددرگرب و  ایند  هب  زاـب  تسا ، هدرک  اـهر  ار  دوخ  ندـب 

زا رـشحلاو » سفنلا  تفرعم   » باتک مهن  لصف  هب  دـیناوت  یم  خـسانت  لاطبا  لیالد  اب  هطبار  رد   ) .دـنک داجیا  تدـحو  دـناوت  یم  دوخ 
( دییامرف عوجر  هدنسیون  نیمه 
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(1) .تسا دنوادخ  هب  تبسن  وا  برق  هجرد  هب  طوبرم  یقولخم ، ره  ِتدحو  هجرد  تسا و  ترثک  بجوم  لوزن ، ِسفن 

.تسا يدحا  تاذ  ماقم  هب  تبسن  اه  ترثک  هطبار  فشک  دومن ؛ يریگیپ  سفن  تفرعم  ثحب  رد  ناوت  یم  هک  یتاکرب  زا 

تدحو هدننک  نشور  نینچ  مه  (2) و  ینامحر سَفَن  زا  تارثک  يرودص  تبـسن  رودص و  هدننک  نشور  دناوت  یم  هک  یلاثم  نیرتهب 
.دراد دوجو  ناسنا  سفن  رد  هک  تسا  یلاثم  دشاب ، َملاع  ءازجا  اب  ینامحر  سَفَن 

هک یتالمج  تاملک و  زا  یـصاخ  ِروصت  هلحرم  نیا  رد  دـیرادن ، ار  نآ  نایب  دـصق  یلو  دـیناد  یم  ار  یملع  بلطم  کـی  یتقو  اـمش 
يربک يرغـص و  تروص  هب  لالدتـسا  رد  هک  ار  یبیترت  یتح  ای  دیرادن  نهذ  رد  دینک ، نایب  ار  نات  یملع  بلطم  اهنآ  هلیـسو  هب  دیاب 

.دیرادن ظافلا  نایب  نابز و  كرحت  يارب  يا  هدارا  چیه  یتح  هلحرم  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  .دـیرادن  نهذ  رد  دـینک ، تیاعر  دـیاب 
.دنشاب یمن  دوجوم  یعیبط  هدیدپ  تروص  هب  دننک  یم  نایب  ار  یملع  بلطم  نآ  هک  یظافلا  زونه  هلحرم  نیا  رد  ینعی 
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تیعماج هجرد  دشاب ، رتدرجم  دوجوم  ردقچره  سپ  .تسا  درجم  دوجوم  صوصخم  تیعماج ،  دـش ؛ ضرع  لبق  ياه  ثحب  رد  - 1
.دش دهاوخ  تدحو  رتشیب  هجرد  بجوم  ادخ  هب  برق  هجرد  اذل  تسا و  رتدیدش  شتدحو  ای 

یتسه ملاع  رد  قح  هدرتسگ  روضح  ینعی  - 2
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سپ نآ  زا  هدرک و  داـجیا  دوخ  نهذ  رد  ار  بلطم  ناـیب  تامدـقم  یبوـخ  هب  دـینک  حرطم  ار  یملع  بلطم  نآ  دـیتساوخ  یتـقو  یلو 
.دینک یم  راهظا  یعیبط  ظافلا  تاملک و  تروص  هب  ار  بلطم  نامه 

رد ار  ناهرب  یلقع  تامدـقم  .دـینک  یم  زاغآ  قوف  بتارم  ظفح  اـب  ار  بلطم  میهفت  دـینیب ، یم  دوخ  رد  ار  یگداـمآ  نیا  نوچ  اـمش 
دینک و یم  میـسرت  دوخ  لایخ  نهذ و  رد  دنتـسه  یملع  تامدقم  نآ  هدـننک  نایب  هک  ار  يا  ینهذ  ظافلا  هتفرگ و  رظن  رد  دوخ  لقع 

دوجو لامجا  تروص  هب  لبق  زا  امـش  سفن  رد  هک  یلقع  يانعم  نآ  ینعی  .دـیروآ  یم  دـیدپ  ار  یعیبط  يداـم و  ظاـفلا  نآ ، زا  سپ 
هدش یعیبط  ظافلا  داجیا  بجوم  زین  یلایخ  تاروصت  نیا  هتشگ و  یلایخ  تاروصت  شیادیپ  تلع  یلیصفت ، هظحالم  زا  سپ  تشاد ؛
نیا هب  .تسا  يداجیا  يرودـص و  ِیملع  هطبار  کی  نآ ، هب  طوبرم  یعیبط  ظافلا  ینهذ و  تاروصت  اـب  یملع  هکَلَم  هطبار  سپ  .دـنا 

.دنا هتفای  لوزن  هدش و  رداص  هضافا و  انعم ، نآ  هیحان  زا  هدوب و  یلقع  يانعم  نآ  یتسه  هب  یکتم  اهنآ  دوجو  یتسه و  هک  انعم 

یبوخ هب  یلقع  يانعم  نآ  اب  ار  یعیبط  ظافلا  یلایخ و  تاروصت  نیا  طبر  یگتسویپ و  هچنآ  رما : َِملاع  اب  قلخ  ِملاع  طبر  زا  يا  هنومن 
همه دـیهدب  تسد  زا  هراـبکی  هب  ار  دوـخ  یلقع  هکلم  نآ  تبحـص ، نمـض  رد  امـش  رگا  هک  تـسا  تـقیقح  نـیا  دـنک ، یم  نـشور 

.دینام یم  زاب  بلطم  همادا  نایب  زا  دوش و  یم  جراخ  دوخ  یلقع  لاور  مظن و  زا  امش  ظافلا  تاروصت و 
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هنیزخ یتدـم  زا  سپ  هک  تسین  ربا  زا  ناراب  تارطق  ندـش  رداص  لثم  دوش ، یم  رداص  امـش  یلقع  هنیزخ  زا  هک  ظاـفلا  نیا  یفرط  زا 
نآ زا  یظفل  یلاـیخ و  یناـعم  هک  یلقع  هنیزخ  اـما  یّلجت ) هن  تسا و  یفاـجت  روط  هب  ناراـب  شزیر  نوـچ   ) دورب نیب  زا  ربا  ینعی  نآ 
نآ راب  رازه  رگا  یتح  دیوش ، یمن  انعم  نآ  دقاف  یملع ، يانعم  کی  نایب  زا  سپ  امـش  دریذـپ و  یمن  یتساک  زگره  دوش ، یم  رداص 

.یفاجت هن  تسا و  یّلجت  تروص  هب  نآ  رودص  نوچ  دوش ، یمن  هتساک  نآ  عبنم  زا  هزادنا  چیه  دینک  نایب  ار  یملع  بلطم 

نیب هطبار  نوچ  تسا و  یقیقح  تدحو  کی  ياراد  یظفل ، یلایخ و  تروص  رد  دوخ  نوگانوگ  رهاظم  اب  یملع  هکلم  نآ  یفرط  زا 
ار ظافلا  نآ  یـسک  مه  یتقو  تسا ، يراج  تدحو  اهنآ  نیب  ًاعقاو  تسا و  یقیقح  هطبار  کی  ینعم ، نآ  هب  طوبرم  ِظفل  ینعم و  نآ 

رگید دشاب  هدش  رداص  دوخ  ءدـبم  زا  یفاجت  تروص  هب  یتقو  هک  یلاحرد  دـمهف ، یم  تسامـش  رظن  دروم  هک  ار  انعم  نامه  دـینش ،
.تسین مکاح  نآ  ءدبم  ءیش و  نیب  یتدحو  نینچ 

تسا و ملاع  ءازجا  اب  ینامحر  سَفَن  يداجیا  يرودـص و  تبـسن  هیبش  نآ  ِظافلا  تروص  ینهذ و  تروص  سفن و  نیب  تلاح  نیا  و 
.(1) دراد دوجو  ینامحر  سَفَن  طسبنم و  ضیف  فلتخم  بتارم  رد  هک  تسا  یتدحو  تیفیک  راهظا  يارب  ییایوگ  دهاش 

زا ترثک  رودص  تیفیک 

53 ص :

یهلا ملاع  ای  توهال  ملاع  زا  شرع  ای  لقع و  ملاع  اـی  توربج  ملاـع  هک  تسا  هدـش  نهربم  نشور و  اـم  یلقع  ینید و  نوتم  رد  - 1
هدـش رداص  توکلم  ملاع  زا  ضرا  ای  هدام و  ملاع  ای  توسان  ملاع  هتـشگ و  رداص  توربج  ملاع  زا  زین  توکلم  ملاع  هدـش و  رداـص 

.درب یپ  دنمشزرا  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم  ظفل  نهذ و  لقع و  نیب  هطبار  رد  تقد  اب  .تسا 
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یم نیمـضت  ار  ناهج  ندوب  یقیقح  دحاو  دراد ، هک  یتدحو  ِتیفیک  اب  طسبنم  ضیف  هک  دـیامن  یم  هتکن  نیا  هجوتم  ار  ام  تدـحو ،
عناـم هکلب  تسا ، یناـمحر  سَفَن  لولعم  اـهنت  هن  تاروهظ  نیا  تسا و  رـضاح  یقیقح  تدـحو  روهظ ، بتارم  ماـمت  رد  نوچ  دـنک ،

.دشاب یمن  روهظ ، ملاع  رساترس  رد  ینامحر  سَفَن  روضح 

ربق باذع  یگنوگچ  خزرب و  مهد : هتکن 

و نت » ِربـق  نیمز « ، ناـسنا ؛ ِگرم  ماـگنه  رد  تسا و  هداـم » َملاـع   » ِنطاـب مه  خزرب » َملاـع  ، » تسا نت » ِنطاـب «  سفن »  » هک ناـنچمه 
.دوب دهاوخ  سفن » ای  نم  ِربق  خزرب « ،

دنا هتفرگ  یکی  ندب  اب  یلک  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  سفن  نتخانشن  یکی  دندش ، کش  راتفرگ  داعم  هلأسم  رد  اه  یـضعب  هک  نآ  تلع 
نیمه یمالسا ، صوصن  رد  ربق  زا  روظنم  دنا  هدرک  نامگ  هک  تسا  ربق  نتخانشن  هلأسم  مه  يرگیدو  دنا ، هدشن  حور  درجت  هجوتم  و 

یکاخربق

54 ص :

سفن تفرعم  زا  هتکن  www.Ghaemiyeh.comهد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا خزرب  ملاع  نامه  ربق ، ملاع  زا  روظنم  هک  تسه  ام  تایاور  رد  تحارص  هب  هک  یلاح  رد  تسا ،

ِهللاَو یّنِکلَو  دـندومرف ....... « : دـنرادن  یتمایق  باذـع  نایعیـش  هک  نیا  هراب  رد  مالـسلا » هیلع  » قداـص ماـما  دـیوگ : یم  دـیزی  نبرمع 
(1)  « خَزْرَْبلا ِیف  ْمُْکیَلَع  ُفَّوَخَتَا 

« ْربَْقلَا َلاق : « ؟ تسیچ خزرب  خَزْرَْبلااَم »؟ : » مدیسرپ .دیراد  باذع  اج  نآ  رد  هک  خزرب  رد  متسه  امـش  نارگن  نم  دناد  یم  ادخ  نکیلو 
تـسا یملاع  هک  یخزرب  ملاع  .تسا  یخزرب  َملاع  نامه  اه  ناسنا  یقیقح  ِربق  درک  دیابن  تلفغ  .تسا و  ربق »  » نامه خزرب  دندومرف :

هناخ نم  : » دیوگ یم  زور  ره  ربق  نیا  مالسلا » هیلع  » قداص ماما  شیامرف  هب  انب  و  دراد ، روعـش  تسا و  هدنز  ناسنا  سفن  لثم  درجم و 
(2)« .....متسه تبرغ 

ربق راشف  ینعم 

خزرب ملاع  نامه  هک  ربق  ملاع  رد  هک  تسا  ناسنا  سفن  عقاو  رد  و  تسا ؟ یَملاع  هچ  هب  طوبرم  ربق  راشف  شاـب ؛ هتـشاد  رظن  رد  لاـح 
یخزرب ندب  رب  ءوس  قالخا  دیاقع و  تلع  هب  هک  تسا  يراشف  نامه  ربق  راشف  هک  نیا  اب  هطبار  رد  .تسا  دوخ  لامعا  راشفرد  تسا ،

ایند زا  یتقو  دوب و  هلآو » هیلع  هللا  هاولـص  » ربماـیپ بوخ  ناراـی  زا  هک  درک  هجوت  ذاـعم » نبدعـس   » ناـیرج هب  ناوت  یم  دوش ؛ یم  دراو 
دنتفرگ و شود  هب  ار  وا  توبات  هنهرب  ياپ  اب  هلآو » هیلع  هللا  هاولص  » لوسر ترضح  تفر ، 
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دعس ردام  تلاح  نیا  رد  .دندراذگ  ربق  رد  ار  وا  دوخ  تسد  اب  ترضح  دوخ  و  دنرضاح ، هزانج  عییشت  رد  هکئالم  فوفص  دندومرف :
اب هک  یقلخدـب  هطـساو  هب  ار  دعـس  کنیا  دـندومرف : ترـضح  .داب  تیاراوگ  تشهب  تلاح ، هب  اشوخ  دعـس ! يا  تفگ : وا  هب  باطخ 

( . 6 ص217 جراحب ،) تفرگ ارف  ربق  راشف  تشاد  شا  هداوناخ 

.تسا قالخا  ءوس  ربق ، راشف  ياه  تلع  زا  یکی  ًالوا : سپ 

راشف زا  روظنم  تسا  مولعم  سپ  .دـندید  یم  ار  نآ  نیرـضاح  همه  ًاملـسم  تفرگ  یم  ماجنا  یکاخ  ربق  قیرط  زا  راشف  نیا  رگا  ًایناث :
ربخ نآ  زا  دندید و  هلآو » هیلع  هللا  هاولـص  » ربمایپ یخزرب  مشچ  هک  داد  رارق  راشف  تحت  ار  دعـس  ِنَم »  » تسا و یخزرب  ِربق  ِراشف  ربق ،

(1) .دنداد

؟ میور یم  یکاخ  ربق  نیمه  دزن  هحتاف  ندناوخ  ماگنه  ارچ  سپ  تسوا ، ِنم »  » نامه ناسنا  لصا  رگا  لاؤس :

اب ام  دنک و  یم  صاخ  هجوت  یکاخ  ربق  نآ  هب  دراد ، یکاخ  ربق  هب  عبتلاب  یکاخ و  ندب  نیمه  هب  قلعت  هوحن  کی  سفن  نوچ  باوج :
یم رثا  رتهب  اـم  يور  زین  وا  ياـعد  تسا و  رترثؤم  وا  يارب  اـم  ياـعد  مینک و  یم  رارقرب  طاـبترا  وا  اـب  رت  تحار  وا  ِربـق  رـس  رب  نتفر 

.میورب وا  رازم  رس  رب  حیحص  لامعا  اب  حیحص و  هدیقع  اب  هک  یطرش  هب  دراذگ ،
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هدرم ندب  يور  ارچ  تسا ، ناسنا  حور  هب  طوبرم  زیچ  همه  درادن و  ناسنا  تیـصخش  رد  یـشقن  ندب  نیا  گرم ، زا  سپ  رگا  لاؤس :
؟ دوشن هتخیر  كاخ  هدرم  ندب  يور  ات  دنراذگ  یم  دحل  دنزیر و  یمن  كاخ 

هک ار  یتالاح  مامت  اذل  دراد و  هجوت  ندب  نآ  هب  یتدم  ات  مه  گرم  زا  سپ  دراد و  قلعت  شندب  هب  ایند  رد  ناسنا  حور  نوچ  باوج :
.دوشن تیذا  ناسنا  ِنم »  » ات درک  تاعارم  نفد  ماگنه  ار  ندب  دیاب  اذل  دنک و  یم  سح  شدوخ  يارب  ناسنا  حور  دراذگ  یم  مسجرب 

یم رازآ  هدش و  ربق  دراو  رس  زا  شدوخ  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  حور  نوچ  دننکن ، ربق  دراو  رس  زا  ار  وا  ندب  دنا  هداد  روتـسد  یتح 
ساسحا دوخ  يارب  ار  تالاح  نیا  مامت  نوچ  دشاب ، كاپ  دیاب  مه  وا  نفک  دننک و  زیمت  دنهد و  لسغ  دیاب  ار  یّفوتم  ندب  یتح  .دنیب 

.دنک یم 

، نت نتفرگ  راک  هب  قیرط  زا  سفن  هک  يریبدـت  قلعت  یکی  .دومن  دزـشوگ  ناوت  یم  ار  قلعت  عون  ود  ندـب ؛ هب  سفن  قلعت  اـب  هطبار  رد 
یم رگید  یملاع  هب  دوش و  یم  هتفرگ  ندـب  زا  سفن  هک  ینیع  رد  باوخ ، ماگنه  رد  هک  دـنک ، یم  نیمأـت  ار  دوخ  زاـین  دروم  لاـمک 
حور يارب  یتدـم  اـت  قـلعت  نیا  زین  گرم  زا  سپ  هک  دراد  ندـب  هب  سفن  مه  رگید  قـلعت  کـی  .تسا  یقاـب  وا  يارب  قـلعت  نیا  دور ،
هرطاخ تسا و  هدرک  یگدـنز  نت  نیا  اب  یتدـم  هک  نیا  تهج  هب  ینعی  .تسا  يا  هرطاخ  قلعت  نآ  تسا و  دوجوم  شندـب  هب  تبـسن 

هک تسا  قلعت  نیمه  تهج  هب  .دنک  ریبدت  ار  شندب  دناوتب  هکنآ  نودب  دراد ، قلعت  هجوت و  شندب  هب  تسه ، وا  يارب  هراومه  طابترا 
صخش هب  دیهاوخ  یم  یتقو  هک  میراد  ینید  تاروتسد  رد 
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اذل دوش و  یم  هدنهد  ناکت  صخش  هجوتم  حور  نداد ، ناکت  نیا  اب  نوچ  دیهد ، ناکت  تدش  هب  ار  وا  ندب  ادتبا  دینک ، نیقلت  یفوتم 
.ددرگ یم  عقاو  رثؤم  وا  نیقلت 

قیرطزا فراعم  عون  نیا  هب  تفرعم  ندرک  نشور  اـم  دـصق  تسا ، هدرتسگ  رایـسب  بلاـطم  یناـسنا ؛ سفن  خزرب و  ربق و  اـب  هطبار  رد 
هلمج زا  هک  دومن ، بیقعت  دیاب  هدرک  ثحب  تمایق  خزرب و  دروم  رد  هک  ییاه  باتک  رد  ار  عوضوم  لصا  هنرگو  تسا  سفن  تفرعم 

مان ار  یعاجـشدمحم  هللا  تیآ  زا  ادـخ » هب  تشگزاب  ای  داعم   » اـی و  هیلع » هللا  همحر  » اردصالمرافـسا دـلج 8 و9  ناوت  یم  بتک ، نیا 
.درب
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یناسنا حور  تعسو 

لصفرس تروص  هب  شنیرفآ  ماظن  رد  ار  نآ  هبترم  ماقم و  میهاوخ  یم  ناسنا ، سفن  دوجو  یگنوگچ  هب  هجوت  زا  سپ  ثحب ؛ نیا  رد 
.مییامن دزشوگ 

/4و5) نیت « ) نیِلفاس َلَفْسَا  ُهانْدَدَر  َُّمث  میْوقَت ، ِنَسْحَا  یف  َناْسنِالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » دیامرف یم  نآرق  - 1

ندـب و هبترم  ناـمه  هک  میدرک » در  هجرد  نیرت  نیئاـپ  هب  ار  وا  سپـس  میدرک ، قلخ  اـنبم  ماوق و  نیرتهب  رد  ار  ناـسنا  هک  دـنگوس  » 
: دیامرف یم  هطبار  نیمهرد   . تسا فیرش  میظع و  سب  یماقم  ندب ،  ياهنم  ناسنا  ِنَم  ای  حور  ماقم  ینعی  .دشاب  مسج 

يا هنوگلگ  وت  هنوگلگ ، نک  كرت  يا  ِهن  نوگلگ ، ِیم  جاتحم  چیه 

.ینکن اهر  ار  تقیقح  نآ  نک  یعس  تسایند ، نیا  زا  رتالاب  یلیخ  وت  لصا  تقیقح و  ینعی 

مدرک و هدامآ  ار  شندب  نوچ  ینعی  72/ص ) ......یحُور ( ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِاَف  دـیوگ « :  یم  ناسنا  حور  دروم  رد  نآرق  - 2
 . دننک هدجس  وا  هب  متفگ  هکئالم  هب  مدیمد ،  نآ  رد  دوخ  حور  زا 
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: هک میریگ  یم  هجیتن  هیآ  نیا  زا 

هلزان تروص  ناسنا  حور  ینعی  یحُور ،» دومرفن «: و  یحُور » ْنِم  دومرف « : نوچ  ادـخ .» حور   » هن و  تسادـخ » حور  زا   » ناـسنا فلا -
.تسادخ حور  زا  يا 

رد .تسا و  رتالاب  مه  هکئالم  زا  یتح  تسا و  دـنوادخ  هب  قولخم  نیرت  کیدزن  دـنوادخ و  تاـقولخم  زا  تسا  یقولخم  حور ، ب -
« رما  » زا هک  یحور  کمک  هب  ار  هکئالم  دـنوادخ  ینعی  لـحن ) /2 «) هِْرمَا ْنِم  ِحوُّرلِاب  َهَِکئـالَْملا  ُلِّزَُنی  دـیامرف « : یم  نآرق  هطبار  نیمه 
هک ارچ  ادخ ، دوخ  ینعی  ادخ  حور  مینک  روصت  میوش و  لئاق  حور  کی  ناسنا  لثم  ادخ  يارب  دیابن  نیاربانب  .دنک  یم  لزان  تسادخ 
هک نیا  .مدیمد و  ناسنا  مسج  رد  مدوخ  حور  زا  دیامرف : یم  دنک و  یم  یفرعم  تاقولخم  زا  یکی  ار  حور »  » نآرق رد  دـنوادخ  دوخ 
نآ دنوادخ  تسا  دـنلب  رایـسب  حور  نیا  هبترم  نوچ  یلو  تسا ، نم  تاقولخم  زا  یکی  هک  یحور  ینعی  مدوخ ؛ حور  زا  دـیامرف : یم 
هک نیا  هن  تسا ، ناـکم  نآ  تفارـش  تهج  هب  نیا  داد ، تبـسن  شدوخ  هب  ار  هبعک  هناـخ  هک  روـط  ناـمه  داد ، تبـسن  شدوـخ  هب  ار 

: سپ .دشاب  هتشاد  هناخ  ًاعقاو  دنوادخ 

 . دنتسه حور  نآ  یلجت  هکئالم  تسا و  لصا  حور  ینعی  دنوش ، یم  لزان  حور  کمک  هب  هکئالم  ًالوا :

ُهُْرمَااّمنا : » دومرف سی  هکرابم  هروس   82 هیآرد دنوادخ  نوچ  تسا  نوُکَیَف » ْنُک   » ماقم شماقم  تسا و  یهلا  رما »  » زا حور  ًایناث :
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یم و  وشب ، دیوگ  یم  دنک ، داجیا  ار  يزیچ  دـنک  هدارا  نوچ  هک  تسا  نآ  ادـخ  رما » : )» ینعی نوُکَیَف ،» ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَا  ًاْئیَـش  َدارَا  اِذا 
.درادن یجیردت  یبیکرت و  يدام و  ماظن  تسا ، یهلارما  زا  هک  حور  سپ  دوش .)

یهلا و تافص  ءامـسا و  همه  لماح  تسا و  قح  میقتـسم  هولج  تسا و  هکئالم  قوف  هک  تسا  حور  نیمه  ناسنا  یـساسا  لصا  ًاثلاث :
یهلا تـالامک  همه  عماـج  تسا ، قح  هطـساو  یب  ِقولخم  حور  نآ  نوچ  و  تسا ، دوـجو  ملاـع  رد  وا  هفیلخ  تسا و  هللا  هجو  ناـمه 
تـسا ادخ  میلع  مسا  رهظم  کلم  کی  هک  يروط  هب  دننک ، یم  رهاظ  ار  قح  زا  یـصاخ  لامک  مادـکره  هک  هکئالم  ِسکعرب  تسا ،

یهلاءامـسا همه  عماج  تسه  زین  ناسنا  تقیقح  هک  حور  ماقم  یلو  لیئارزع  لثم  تسا  ادخ  تیمم  مسا  رهظم  یکی  و  لیئاربج ، لثم 
.درادن يدوجو  دوخ  زا  تسا و  دوجوم  قح  داجیا  هب  یهتنم  تسا ،

و هطـساو ، یب  برق  ماقم  تسا و  حور  ناسنا ، يوس  نآ  تسا و  هدام  ندـب و  ماقم  و  نیلفاس » لفـسا   » ناسنا ییایند  يوس  نیا  ًاـعبار :
لاح .دـنرود  وا  زا  هدـش ، هدـیرفآ  لِگ  زا  هک  دوخ  مسج  هطـساو  هب  یلو  دـنا ، کـیدزن  ادـخ  هب  دوخ  حور  تهج  زا  اـه  ناـسنا  اذـل 

.دش دهاوخ  ییاجنآ  دنک ، باختنا  ار  فرطره 
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رد حور  هک  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  هدـش   (1) هیفـصت هیوست و  ِندـب  رد  نتفرگ  ياج  حور ،  لزنم  هبترم و  نیرت  نییاـپ  نیرخآ و  - 3
تلاـح نیا  رد  هک  يروط  هب  .تسین  يربـخ  شا  یلـصا  ماـقم  نآ  زا  ًاـبیرقت  هک  تسا  هتفاـی  لّزنت  حور  ردـقنآ  دریگ  یم  ياـج  ندـب 

.تساجک شا  یلصا  لزنم  لصا و  دنک  یم  شومارف 

هبترم رد  یتقیقح  اـی  يدوجوم  یتقو  هک  درک  شومارف  دـیابن  .تسا و  حور  هتفاـی  لّزنت  تروص  هدـش ، هدـیمد  ناـسنا  ندـب  رد  هچنآ 
نامه ای  دوجوم و  نامه  هکنیا  نیع  رد  و  تسا ، ظوفحم  دوخ  ياج  هب  نآ  هیلوا  تروص  یلـصا و  هبترم  دـنک ، یم  لّزنت  يرت  نییاـپ 

دنک و یم  یّلجت  مه  يرت  نییاپ  هبترم  رد  رت و  نییاپ  تروص  رد  دراد ، ار  دوخ  یلصا  تروص  هدوب و  دوخ  یلـصا  هبترم  رد  تقیقح 
هک هزادنا  ره  دوجوم ، کی  تایّلجت  ِیلوط  بتارم  رد  .تسا  تقیقح  نآ  یلـصا  تروص  زا  يا  هولج  تقیقح  رد  مه  يدعب  تروص 
رد نآ ، سکع  هب  تفای و  میهاوخ  رتدودحم  رت و  فیعـض  ار  دوجوم  هّیلوا  تروص  یلـصا و  هرهچ  هزادـنا  نامه  هب  مییایب ، رت  نییاپ 

رتـالاب هزادـناره  تفاـی و  میهاوخ  نشور  یمک  ار  دوجوم  هّیلوا  تروص  یلـصا و  هرهچ  یلوط ، بتارم  لـیاوا  رد  تشگرب ، عوجر و 
، میراذگب رس  تشپ  ار  یّلجت  بتارم  همه  رگا  دش و  میهاوخ  انـشآ  رتشیب  نآ  اب  هتفای و  شیپ  زا  شیب  ار  دوجوم  یلـصا  هرهچ  میورب ،

.دش میهاوخ  ور  هبور  شا  یلصا  هرهچ  اب 
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دوخ هلزان  بتارم  رد  دوخ ، یلصا  لزنم  رد  رارقتـسا  نیح  رد  ناسنا  تقیقح  ای  حور  هدش : هتفگ  هک  هچ  ینعی  يدش  هّجوتم  ایآ  لاح 
ود ياراد  ناـسنا  هک  هچ  ینعی  دـش  مولعم  اـیآ  و  تسین ؟ يربخ  تقیقح  نآ  زا  عقاو  رد  هک  يا  هلحرم  اـت  هدـش  بوجحم  دودـحم و 

هدیربن یلصا  هرهچ  نآ  زا  لفاس ، لفسا  يوس  هب  لّزنت  رد  هک  یلفاس ؛ لفسا  هرهچ  مه  یکی  یهلاو و  یسدق  هرهچ  یکی  تسا ، هرهچ 
.تسا هدشن  ادج  و 

هب و  ضحم ، تملظ  هن  تسا ، ضحم  رون  هن  ینعی  .دراد  رارق  مسج  و  تسا –  قح  هطـساو  یب  قوـلخم  هک  حور –  نیب  ناـسنا  سفن 
.تسا اراد  مهبم  صاخ و  تروص  هب  ار  یهلا  تفص  ره  تهج  نیمه 

یناملظ ینارون و  یناسنا ، سفن  هبترم  رد  ددـنویپ و  یم  رگیدـکی  هب  دوجو  یناد  ماقم  دوجو و  یلاع  ماقم  لایخ ، اـی  سفن  هلیـسو  هب 
رد تسا  نکمم  یلو  مسج ، هن  تسا و  حور  هن  یناد ؛ هن  تسا و  یلاع  هن  ناسنا ؛ لایخ  ای  سفن  دوخ  يدوخ  هب  سپ  .دنوش  یم  یکی 

ُساّنلَا دومرف « : هلآو » هیلع  هللا  هاولـص  » ادخ ربمایپ  هچنانچ  .دتفا  ورف  تیناسنا  ماقم  نود  یماقم  هب  دنک و  طوقـس  يدام  يایند  تاملظ 
تلاح رد  سپ  .دنوش  یم  رادیب  دـندُرم ، نوچ  دـنا و  باوخ  رد  دنتـسه  ایند  نیا  رد  هک  نونکا  مه  مدرم  ینعی  اوُِهبَْتنا » اُوتام  اذِاَف  ٌماِین 

.دنربب نیب  زا  ار  دوخ  تملظ  حور ، رون  اب  هک  نیا  رگم  دنرب ، یم  رس  هب  یْنِیباْنِیب  کی  رد  مدرم  هیلوا 

هب دبای و  یم  ار  دوخ  یعقاو  دوخ  عقاو  رد  دنک ، دازآ  لفـسا  لزنم  ندـب و  مکح  زا  ءایبنا  تارکذـت  کمک  هب  ار  دوخ  ناسنا  رگا  - 4
قیاقح هک  يروط  هب  دوش ، یم  کیدزن  تسا  حور  ماقم  نامه  هک  دوخ  لصا 
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.دنک یم  تفایرد  قح  زا  ًامیقتسم  هکئالم  هطساو  نودب  یتح  ار  دوخ  تاذ 

زار زمر و  تسور و  هبور  تاذ  نآ  دوخ  اب  دـنک  تمه  رگا  اهتنا  رد  دـنیب و  یم  اه  باجح  تشپ  زا  ار  دوخ  تقیقح  ناـسنا  ادـتبا  رد 
.تسا هدش  هدرپ  وا  یلصا  تقیقح  وا و  نیب  هک  تسا  ییاه  باجح  نیمه  ندرک  فرطرب  يارب  یعرش  ياه  هیکزت 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(1)« اهب ِسْمَّشلا  ِعاعُش  ِلاصِِّتا  ْنِم  ِهللا  ِحُوِرب  ًالاصِِّتا  ُّدَشََال  ِنِمْؤُْملا  َحور  َّنِا  «َو 

«. دیشروخ هب  دیشروخ  عاعش  لاصتا  زا  تسا  رتدیدش  ادخ ، حور  هب  نمؤم  حور  لاصتا  هک  تسا  نیا  تقیقح  » 

رد نآرق  .ددرگ  یم  مولعم  نآ  دوعـص  جرادم  دوش و  یم  نشور  تسرد  نآ  نایز  دوس و  نآ ، تعـسو  تخانـش  سفن و  تخانـش  اب 
ار همه  همه و  هدش  قلخ  نیمز  رد  هچنآ  ناسنا ! يا  ینعی  ًاعیمَج » ِضْرَالا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يذَّلاَوُه  دـیامرف « : یم  هرقب  هروس  هیآ 29 

ناسنا يارب  زا  تسا  یمدآ  سفن  زا  جراخ  رد  هچنآ  تسوا و  سفن  ریسم  رد  ناسنا  تکرح  یلـصا  روحم  سپ  .میدرک  قلخ  وت  يارب 
مامت هک  تسا  یسک  دننام  درب ، راک  هب  دوخ  ناج  زا  نوریب  يارب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  هک  یـسک  .تسوا  لماکت  رازبا  هدش و  قلخ 

يارب ار  دوخ  ششوک 
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.تسا هدرک  فلت  هدوهیب  ار  دوخ  رمع  همه  هجیتن  رد  هتفاین ، نآ  زا  هدافتسا  يارب  یتصرف  یلو  هدرک ، فرص  رازبا  حالصا  تخانش و 

ندب و تسوا و  حور  ای  ناج  وا  تقیقح  هکلب  دـشاب ، حور  مسج و  ِتقیقح  ود  ياراد  هک  تسین  روط  نیا  مالـسا ؛ هاگدـید  زا  ناسنا 
ندـب رب  رتشیب  ناسنا  هچره  و  هدـش ، ادـج  دوخ  لصا  زا  ًالمع  دـهدب ، نادـیم  دایز  یندـب  تاذـل  هب  رگا  تسا و  حور  نآ  رازبا  مسج 

.تسا هدرک  کیدزن  ناسنالا  تقیقح  ای  لماک  ناسنا  هب  رتشیب  ار  دوخ  دشاب ، مکاح 

: تفگ هک  ددرگن ، وا  باجح  وا  ندب  دشاب  هجوتم  ناسنا  هک  تسا  نآ  هدمع 

منکفرب هدرپ  هرهچ  نآزا  هک  یمد  اشوخ  منتِرابغدوش  یم  ناج ، هرهچ   ِ باجح

ریاس هزور و  لاثما  اب  نت –  مکح  زا  ندـش  دازآ  اب  هک  يزور  دـیما  هب  منیب ، یمن  ار  قح  هرهچ  هدـش ، مباجح  یکاـخ  نت  نوچ  ینعی 
.منز رانک  هرهچ  نآ  زا  ار  هدرپ  یعرش - تاضایر 

: هک دهد  یم  رس  هلان  قح  بلاط  ناسنا  هک  نانچمه 

تسنایع مخر  هنرو  یباجحدوخ  وت  اتفگ  تسا  ناهن  ارچامزا  تبوخ  يور  هک  متفگ 

تسنامه نخس  اتفگ  ، تسا نیمه  سَفَن  متفگ  یتسهوت  ات  هک  اتفگ  ؟ یک ات  قارف  متفگ 
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زیچ چیه  میدش  هجوتم  رگا  یتقو  .دهد  یمن  ناشن  ام  ناج  هب  ار  دوخ  وا  هک  میراد  ادخ  لباقم  رد  ّتینم  ّتیدوخ و  ساسحا  ام  يرآ 
ِكاخ زا  میداد و  لزنت  نارازگتمدـخهجرد  هب  ار  دوخ  یتقو  و  وا ، هدـنب  میئادـخ و  کلم  یگلمجو  تسین ، ام  کلم  ناـهج ، نیا  رد 

.دید میهاوخ  دوخ  يور  رد  ور  ار  يادخ  دور و  یم  اوه  هب  دود  دننام  ادخ  ام و  نیب  ياه  باجح  میدشرت ، عضاوتم  دوخ  ياپریز 

« یتسه وت  ات  هک  اتفگ  یک ؟ ات  قارف  متفگ  يرآ « :

اب اـت  ندرک ، روبع  لزاـن  ِدوخ  باـجح  زا  و  رتربِدوخ ، يوس  هب  یلو  تسا ، دوـخ  يوـس  هب  دوـخ  رد  دوـخ و  زا  تکرح  هیکزت ؛ سپ 
.میوش ور  هبور  دوخ  يادخ 

يرتالاب تقیقح  اب  دز ، رانک  ار  یندب  تاقّلعت  ندـب و  باجح  رگا  یلو  درادـنپ ، یم  حور  هلزان  هبترم  نیمه  ار  دوخ  ادـتبا ، رد  ناسنا 
، تسا قح  زا  بوجحم  هک  لزان  ِدوخ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  یلاـع » ِدوخ   » باـجح لزاـن ،» ِدوخ   » ینعی .دوش  یم  ور  هبور  دوخ  زا 

: دیامرف یم  هیلع » هللا  همحر  » بیغلا ناسل  هچنانچ  .تسین  بوجحم  قح  زا  هک  تسا  یلصا  ِدوخ  باجح 

تسین لئاح  چیه  قوشعم  قشاع و  نایم 

زیخرب نایمزا  ظفاح  يدوخ ، باجحدوخوت 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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